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INTIMPINĂT CU CALPI SENTIMENTE Dl DRACOSTl Șl STIMĂ,

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Mareșalul V. G. Kulikov

Vineri după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandant suprem al Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste

România, a primit pe mareșalul 
Uniunii Sovietice V. G. Kulikov, 
comandant-șef al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

La întrevedere au participat tova-

Dr. Iosif Constantin
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri după-amiază.

pe dr. Iosif Constantin Dră- 
gan, om de știință de origine 
română.

rășii Manea Mănescu, prim-ministru 
al guvernului, si general colonel Ion 
Coman, ministrul apărării naționale, 

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Drăgan
Cu acest prilej a avut loc o con

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

ințr-o atmosferă de angajare fermă pentru îjrfăpțuirea hoțăririlor 

Conferinței Naționale a partidului și ale Plenarei din martie a C. C. al P. C R.

,-------------- --------- ---

Succese remarcabile • 
în întrecerea socialistă

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A FĂCUT IERI
0 VIZITĂ DE LUCRU IN ÎNTREPRINDERI DIN CAPITALĂ

La întreprinderea de mașini-unelte șl agregate

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, a făcut, vineri 
dimineață, o vizită de lu
cru in mari unități indus
triale din Capitală.

Secretarul general al 
partidului a fost însoțit 
de tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Ion Dincă, 
Gheorghe Oprea, Ion 
Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de 
mașini.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu B-a 
aflat în această zi — ca în nenumă
rate alte rânduri — în mijlocul făuri
torilor de bunuri materiale, neutru 
a examina împreună aspecte esenți
ale ale muncii și vieții lor, căi și mo
dalități’menite să determine în conti
nuare orientarea eforturilor, a resur
selor materiale și umane spre crearea 
unei economii modeme, a unei pu
ternice baze tehnico-materiale a so
cietății, factor hotărâtor al ridicării 
României pe noi trepte de progres 
și prosperitate.

Secretarul general al partidului s-a 
Intîlnit cu colectivele întreprinderii 
de utilaj chimic „Grivița roșie", în
treprinderii de mașini-unelte și agre
gate și întreprinderii „23 August" — 
unități reprezentative ale industriei 
noastre constructoare de mașini că
rora le revin sarcini deosebite în ac
tualul cincinal. Dialogul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu muncitori și 
specialiști a cuprins în sfera sa pro
bleme centrale ale actualei etape de 
dezvoltare economică, și anume: 
realizarea exemplară a investițiilor, 
înfăptuirea programului de utilare 
tehnologică, utilizarea deplină a ca
pacităților de producție si, îndeosebi, 
ridicarea nivelului tehnic si calitativ

0sarcină prioritară: modernizarea 
tehnologiilor de fabricație

Vizita de lucru a Început la jjț. 
deprinderea de utilaj chi
mic „Grivița roșie". ReîntîI- 
nirea cu tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a constituit pentru muncitorii ,pri
vitei" un moment de intensă bucurie

și satisfacție. Multiplele vizite pe 
care secretarul general al parti
dului le-a făcut aici au jalo
nat. de-a lungul anilor, întrea
ga dezvoltare a întreprinderii. 
Este cunoscut că din simplele ate
liere destinate reparației materialu
lui rulant, „Grivița roșie", redimen-

Imagini din timpul vizitei la întreprinderile „23 August" și „Grivița roșie"

al produselor, domeniu principal în 
care trebuie să se asigure trecerea 
de la acumularea cantitativă la o ca
litate nouă, superioară.

sionată „din mers". Ia alte proporții, 
s-a transformat radical, fiind astăzi 
o puternică unitate producătoare de 
utilaje chimice și pentru rafinării. 
Datorită înaltului nivel tehnic de 
utilare, calificării superioare a ca
drelor, întreprinderea deține un rol 
de prim rang în opera de industria
lizare socialistă, realizînd" instalații 
de mare complexitate atît pentru eco
nomia națională, cît și pentru ex
port. Instalații de rafinării petroliere, 
schimbătoare de căldură, subansam- 
ble pentru uzine chimice, cazane de 
mare capacitate cu aburi sint doar 
cîteva din produsele de bază ale 
întreprinderii, care îi conferă un pro
fil distinct în ansamblul industriei 
constructoare de mașini.

Constructorii de utilaje chimice 
l-au întîmpinat pe tovarășul Nicolae 

Ceaușescu cu cele mai calde senti
mente, l-au aclamat și ovaționat în
delung.

întregind această atmosferă sărbă
torească, o formație alcătuită din 
membri ai gărzilor patriotice și ai 
detașamentelor de pregătire militară 
a tineretului a prezentat onorul. Gru
puri de muncitori șl muncitoare au 
oferit, cu dragoste, secretarului ge
neral al partidului frumoase garoafe 
roșii.

în această ambianță însuflețită, 
colectivul întreprinderii fiind mîn- 
dru să raporteze înfăptuirea cu 
succes a recomandărilor secretarului 
general al partidului, dialogul de< 
lucru este reluat direct, în holul pa
vilionului tehnico-administrativ al 
unității.

Directorul întreprinderii. îng. Ste- 
lian Necula, raportează tovarășului 

Nicolae Ceaușescu că, traducind în 
fapt indicațiile date cu prilejul vizi
telor precedente, „Grivița roșie" este 
în măsură să asigure astăzi o în
treagă gamă de utilaje complexe de 
care are nevoie industria chimică și 
petrochimică. Directorul întreprin
derii subliniază că acest lucru 
este posibil ca urmare a con
struirii unor noi capacități. în- 
sumînd 5 600 metri pătrați. pre
cum și a folosirii mai judicioase 
a celorlalte suprafețe de producție, 
a introducerii unor tehnologii și pro
cedee moderne de fabricație, neapii- 
cate pînă acum în țară. obtinîndu-se 
astfel importante economii valutare, 
a extinderii autodotării. a intensifi
cării cercetării științifice uzinale. 
Au fost abordate cu succes o serie de(Continuare în pag. a III-a)

DEPĂȘIRI SUBSTANȚIALE LA 
PRODUCȚIA FIZICA. Onorîndu-și, 
înainte de termen, sarcinile de 
plan pe primele patru luni ale anu
lui, oamenii muncii — români, ma
ghiari, germani — din unitățile in
dustriale ale județului Brașov au 
pus la dispoziția economiei națio
nale, în plus față de plan, o pro
ducție fizică concretizată în 1565 
tone uleiuri minerale, importante 
cantități de produse ale industriei 
de mecanică fină, motoare cu ar
dere internă insumînd aproape
1 300 CP, 97 tone utilaje pentru in
dustria chimică, 30 000 rulmenți,
2 419 tone produse macromoleculare, 
60 tone coloranți și pigmenți orga
nici, 412 tone îngrășăminte chimice 
și alte produse. (Agerpres).

PRODUSE NOI, CU PERFOR
MANȚE RIDICATE. Preocupările 
colectivelor din industria dimbovi- 
țeană privind diversificarea pro
ducției se concretizează prin bune 
rezultate. La Combinatul de oțeluri 
speciale din Tirgoviște, bunăoară, 
au fost asimilate și introduse in 
producția curentă alte cinci mărci 
de oțeluri aliate și inalt aliate, noi 
tipodimensiuni de bare și blocuri 
forjate, tablă electrotehnică și alte 
produse cu performanțe tehnice ri
dicate, care asigură o valorificare 
superioară a metalului. De o bună 
apreciere se bucură, de asemenea, 
noua variantă a instalației „PA-20“, 
destinată săpării puțurilor de apă 
la adincimi pină la 250 metri, pre
cum și alte agregate pentru sectoa
rele de foraj-extracție, produse 
competitive pe piața externă, crea
ții ale specialiștilor de la întreprin
derea de utilaj petrolier — Tirgo
viște.

RITMURI SUPERIOARE DE 
CREȘTERE A PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII. în primele patru luni ale 
anului, in toate întreprinderile in
dustriale din județul Cluj s-a rea
lizat și depășit nivelul planificat al 
productivității muncii, s-au înregis
trat creșteri substanțiale la acest 
indicator de bază al planului. Ast
fel, față de aceeași perioadă a anu
lui trecut, productivitatea muncii a 
sporit la întreprinderea construc
toare de mașini „Unirea" cu 20 la 
sută, la „Napochim" — cu 22,8 la 
sută, la „Someșul" — cu 20,8 la 
sută, la întreprinderea de sticlărie 
Turda — cu 21,6 la sută, iar la în
treprinderea de industrializare a 
laptelui — cu 24,5 la sută. Pe a- 
ceastă bază prevederile planului la

Tradiții durabile 
și prețuire reciprocă 
în creația spirituală

însemnările care ur
mează vor să pună in 
lumină un fapt de cul
tură extrem de impor
tant și de semnifica
tiv pentru climatul 
vieții noastre literare : 
anume, nivelul înalt a- 
tins de colaborarea tot 
mai intensă și mai di
versificată dintre scri
itorii români și cei ma
ghiari. O colaborare 
directă, personală, ba
zată pe cunoaștere și 
prețuire estetică reci
procă, dar și o conlu
crare sistematică la ni
vel de instituții (re
viste, edituri, asociații 
ale scriitorilor, cena
cluri literare etc.). 
Cum sint stabilit la 
Cluj-Napoca de peste 
trei decenii, am putut 
vedea și participa 
direct, în decursul ani
lor, măcar la o parte 
din înfăptuirea, din 
desfășurarea acestei 
colaborări.

Mal întîi, o scurtă 
paranteză istorică. Se 
știe că relațiile de cu
noaștere și de prețuire 
dintre români și ma
ghiari sint foarte vechi, 
traducerile din cele 
două literaturi au în 
urma lor eforturi con
jugate de peste un se
col și jumătate, ami
cițiile dintre scriitori 
și oameni de artă la 
fel. Un Slavici, publi
cist cult, bine infor
mat, care se referea în 
modul cel mai natural 
cu putință la valorile 
literaturii maghiare, 
clasice și modeme; un 
Șt. O. Iosif sau un Oc
tavian Goga, traducă
tori excepționali din 
Petofi sau din Ma- 
dăch ; relațiile poetu
lui și publicistului E- 
mil Isac cu Ady Endre 
și cu anumite cercuri 
ale intelectualității 
maghiare progresiste ; 
aprecierile teoretice pe 
care Liviu Rebreanu le 
făcea despre specificul 

poeziei maghiare din 
Transilvania, subli- 
niindu-i vocația etică, 
militantismul, caracte
rul popular ; munca 
depusă, între cele două 
războaie, de criticul și 
eseistul Ion Chinezu în 
cunoașterea și difuza
rea valorilor literare 
maghiare contempora
ne lui — sint numai 
cîteva din elementele 
de bază ale acestei a- 
propieri și conlucrări 
spirituale.

De partea maghiară, 
numărul mare al tra-

însemnări de
Ion OARCĂSU

ducerilor, calitatea lor 
estetică, faptul că lite
ratura română deține, 
în cercurile spirituali
tății maghiare un loc 
privilegiat ne apar cu 
totul elocvente.

Firește, nu intențio
nez să prezint aici un 
tablou amănunțit al 
colaborării literare și 
culturale româno-ma- 
ghiare din trecut și de 
astăzi. Faptul în sine 
are importanță politică 
(e un semn de apro
piere superioară și a- 
dînc necesară, cerută 
de istorie ; o formă de 
conviețuire înțeleaptă 
și organică pe aceleași 
meleaguri ; expresia 
unui mod ma.rxist-le- 
ninist de rezolvare a 
problemei naționale), 
dar are totodată și o 
certă însemnătate lite
rară, teoretică. Asupra 
ultimului aspect al 
problemei aș stărui, 
îndeosebi, în conti
nuare.

Ocupindu-mă, cu ani 
în urmă, de traducerile 
efectuate din opera lui 
Petofi, mi-am putut da 
seama că pentru unii 
scriitori români ai tre

producția-marfă au fost depășite 
cu 2,4 la sută. Concomitent, în pri
mul trimestru al anului, pe ansam
blul industriei județului Cluj chel
tuielile la 1 000 lei producție-marfă 
au fost reduse cu 2,3 lei, iar sarci
nile de plan la producția netă au 
fost îndeplinite in proporție de 
103,4 la sută. (Alexandru Mu- 
reșan).

300 DE APARTAMENTE PREDA
TE SUPLIMENTAR. Constructorii 
de locuințe din județul Iași au dat 
in folosință, in cursul lunii aprilie, 
580 de apartamente, reprezentînd 
suplimentar 300 apartamente față 
de graficele de execuție. Construc
torii ieșeni sînt hotăriți ca, pînă la 
sfîrșitul primului semestru al anu
lui, să pună la dispoziția cetățenilor 
alte irrcă 150 de apartamente peste 
prevederile de plan, precum și di
verse obiective social-culturale care 
vor îmbogăți zestrea urbanistică a 
municipiului și a celorlalte orașe și 
localități ale județului Iași. (Manole 
Corcaci).

ÎNSEMNATE CANTITĂȚI DE 
PRODUSE PESTE PLAN. Unitățile 
industriale din județul Argeș au în
registrat, de la începutul anului, 
importante sporuri la producția fi
zică. între altele, în această peri
oadă au fost produse suplimentar 
4 500 tone polietilenă, 6 500 tone de 
cărbune, 6 600 tone prefabricate din 
beton și 10 000 metri pătrați parchet 
și PAL. Aceste sporuri de produc
ție s-au obținut, in principal, prin 
creșterea productivității muncii. 
(Gheorghe Cîrstea).

O NOUA CAPACITATE IN 
FUNCȚIUNE. La întreprinderea de 
utilaj chimic și forjă din Rimnicu 
Vilcea a fost introdus, zilele aces
tea, în circuitul -productiv, un mo
dern cuptor carusel cu im diame
tru de 10 metri, utilizat pentru în
călzirea prealabilă a lingourilor din 
oțel, din care sțâ obțin inelele la
minate de mari dimensiuni.

Noul agregat, finalizat de colec
tivul întreprinderii „Independența" 
din Sibiu, după un proiect elaborat 
de specialiștii Institutului de cerce
tări și proiectări tehnologice pentru 
sectoarele calde, asigură sporirea 
productivității muncii cu 40 la sută 
la laminorul radial axial, unde se 
realizează inele cu o greutate pînă 
la 3 tone și diametre cuprinse între 
600 și 4 000 mm destinate fabricării 
roților dințate și rulmenților de ga
barite mari. (Agerpres).

cutului opera marelui 
cintăreț al revoluției 
din 1848 era nu numai 
un obiect de contem
plare și simpatie es
tetică, dar totodată 
un prilej de clarificare 
scriitoricească. De re
gulă, traducerile sint 
fapte de virtuozitate și 
de comunicare cu valo
rile mari, exemplare, 
ale altor popoare. Pen
tru Șt. O. Iosif, trans
punerea parțială a lui 
Petofi în românește a 
însemnat și o definire 
de sine și o dezvăluire 
a propriei fizionomii 
creatoare. Mi se pare 
absolut semnificativ a- 
mănuntul că delicatul 
Iosif a ales din Petofi 
partea mai calmă, 
poezia „idilică" a vie
ții cotidiene, lirica de 
peisaj, cea erotică, in 
vreme ce Goga s-a o- 
prit exclusiv la medi
tația politică răscoli
toare, la poezia de ba
ricadă, agitatorică și 
vizionară (bunăoară Ia 
celebra elegie In su
flet simt o teamă cum 
s-așterne — Egy gon- 
dolat bânt engemet, in 
care Petofi își a- 
nunța sfîrșitul aprp- 
piat, moartea eroică pe 
cimpul de bătălie). La 
fel ca și Iosif, tribunul 
Goga se descoperea 
mai întîi, apoi se co
munica pe sine, și prin 
Petofi. „Am văzut în 
scriitor un element di
namic, un răscolitor de 
mase, un revoltat, un 
pricinuitor de rebeli
uni" va declara Goga 
m'ai tîrziu (1933), refe- 
rindu-se la anii înce
puturilor, cind „sufle
tul curat al lui Petofi", 
„un mare cintăreț al 
libertății", i-a ajutat, 
cum singur mărturi- 
rește, să-și limpezeas
că idealul.(Continuare in pag. a Il-a)



PAGINA 2 SCINTEIA — sîmbătă 6 mai 1978

CM PRILEJUL ÎMPLINIRII Ă 160 DE ANI DE IA NAȘTEREA IUI KARL MARX, 

IERI S-AU DESFĂȘURAT 1N CAPITALĂ LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI

„Dezvoltarea creatoare de către P. C. R. 
a teoriei marxiste cu privire la 

construirea socialismului și comunismului"
In Capitală s-au desfășurat, vineri, 

lucrările simpozionului cu tema 
„Dezvoltarea creatoare de către 
P.C.R. a teoriei marxiste cu privire 
la construirea socialismului si comu
nismului". organizat de Academia de 
științe sociale și politice. Academia 
„Ștefan Gheorghiu" si Institutul de 
studii istorice si social-politice. cu 
prilejul împlinirii a 160 de ani de 
la nașterea lui Karl Marx.

Au luat parte membri ai C.C. al 
P.C.R.. vechi militant! ai mișcării 
muncitorești din tara noastră, mem
bri de partid cu stagiu din ilegali
tate, activiști de partid si de stat, 
cadre didactice si cercetători din do
meniul științelor sociale și politice, 
studenti.

Lucrările simpozionului au fost 
deschise de tovarășul Mihnea Gheor
ghiu. președintele Academiei de 
științe sociale și politice, care a 
spus. între altele : Ținînd seama de 
modificările fundamentale — ca un 
proces continuu — operate în reali
tățile politico-sociale din toate ță
rile. apare evident că marxismul 
epocii contemporane, prin excelentă 
creator, a ajuns filozofia domi
nantă a epocii noastre, cea care con
feră un sens si o certitudine desfă
șurării evenimentelor contemporane 
si constituie sistemul de referință 
pentru toate celelalte concepții ideo
logice care se confruntă în prezent.

în acest cadru vast se cuprinde 
dezvoltarea creatoare de către Parti
dul Comunist Român a teoriei mar
xiste cu privire la construirea so
cialismului si comunismului in Româ
nia. a cărui cartă fundamentală este 
Programul adoptat de Congresul al 
XI-lea al partidului nostru, program 
la elaborarea căruia contribuția to
varășului Nicolae Ceausescu, secretar 
general al P.C.R.. a fost esențială.

în comunicarea prezentată, tovară
șul Ion PO'Pescu-Puturi. directorul 
Instituitului de studii istorice si so
cial-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R.. a relevat unele aspecte ale 
activității lui Karl Marx consacrate 
cunoașterii si cercetării istoriei po
porului român. luptei lui pentru 
progres social, unitate si independen
ță națională, subliniind că marele 
ginditor. preocupat de evoluția feno
menului istoric care se petrecea in 
răsăritul Europei, a remarcat rolul 
important pe care. îl. jucau Principa
tele Române în viata politică a con
tinentului.

Referindu-se la prețioasele obser
vații ale lui Marx asupra originii 
daco-romane și a particularităților 
poporului român, vorbitorul a ară
tat că marele ginditor sublinia, la 
mijlocul veacului trecut, că limba 
română era vorbită de 11 milioane 
de oameni pe un spațiu geografic 
larg, care cuprindea teritorii ce se 
aflau încă sub stăpînirea Turciei, 
Austriei și Rusiei.

în comunicare au fost subliniate, 
de asemenea, pe larg interesul și 
atenția acordate de Marx descrierii 
mișcării revoluționare de la 1821, 
evenimentelor revoluționare din prin
cipatele dunărene ale anului 1848.

în încheierea comunicării sale, 
vorbitorul a spus : Problema vechi
mii românilor pe acest pămînt, a 
continuității lor de viață, în pofida 
cotropirilor străine temporare, expe
riența de viață statală și de relații 
cu alte popoare, contribuția crea
toare a românilor la cultura si civi
lizația lumii in toate timpurile se 
află in deplină concordantă cu vi
ziunea lui Marx despre națiunea 
română, căreia îi prevedea un rol 
important în viitorul Europei.

Comunicarea tovarășului Ștefan 
Voicu. vicepreședinte al Academiei 
de științe sociale si politice, a tra
tat aspecte ale legăturilor mișcării 
muncitorești din România cu înte
meietorii socialismului științific, ale 
dezvoltării de către P.C.R. a con
ceptului cu privire la întărirea so
lidarității muncitorești în epoca con
temporană.

Arătînd că ultimele decenii ale se
colului trecut au fost marcate în 
țara noastră de o puternică eferves
centă ideologică, de manifestarea 
unor variate curente social-politice 
și filozofice privind evoluția socie
tății românești, căile și perspecti
vele de dezvoltare social-economică 
și culturală a țării, vorbitorul a 
spus : Căutările de a se afla răspun
suri la problemele fundamentale 
privind evoluția societății românești, 
de a se afla cauzele înapoierii sociale 
a țării, neimplinirii principalelor o- 
biective revoluționar-democrate de 
la 1848 au îndreptat aceste căutări spre 
cunoașterea și însușirea teoriei mar
xiste. Numai socialismul științific, a 
deschis celor mai avansate persona
lități din acea vreme calea spre în
țelegerea fenomenelor sociale româ
nești și spre .rezolvarea obiectivelor 
sociale fundamentale ale epocii.

Vorbitorul s-a referit apoi la con
tribuția P.C.R. la dezvoltarea con
ceptului de întărire a solidarității 
muncitorești în epoca contemporană, 
subliniind că este un merit al parti
dului nostru că a fost imul dintre 
primele partide comuniste care s-au
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Venind strict în zilele noastre, iată 
un alt exemplu la fel de semnifica
tiv. Poetul Kiss Jeno și-a desăvîrșit 
opera de traducător competent al 
baladei populare românești. Cinci vo
lume de balade populare. însumind 
piesele de bază — aproape 25 000 de 
versuri, o adevărată epopee popu
lară ; așa am putea considera ini
țiativa lui Kiss Jeno, efectuată sub 
îndrumarea științifică a folcloristului 
clujean Farago Jozsef. E vorba de 
o realizare artistică ieșită din co
mun, care merită prețuită la adânca 
ei valoare. Dincolo de efortul pro- 
priu-ziș, deci dincolo de munca de 
transpunere ca atare, eu aș vedea Și 
mărturisirea unui program estetic 
mai general. Poetul Kiss Jeno s-a 
regăsit pe sine în aceste excelente 
traduceri, contaotul cu balada noas

ridicat ctl fermitate pentru promo
varea și respectarea pe arena mon
dială, in raporturile interpartinice și 
interstatale, a unui sistem de relații 
calitativ noi, fără precedent în is
torie, așezate pe baza principiilor in
dependenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, avanta
jului reciproc, neamestecului în tre
burile interne. El a arătat că partidul 
nostru desfășoară o vastă și rodnică 
activitate, larg apreciată pe plan in
ternațional, de întărire a colaborării 
și solidarității cu toate partidele co
muniste, cu partidele socialiste și 
democratice, cu toate forțele progre
siste, revoluționare, antiimperialiste 
din întreaga lume.

în comunicarea „Dezvoltarea crea
toare a învățăturii marxiste despre 
partidul clasei muncitoare în activi
tatea Partidului Comunist Român, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu", susținută de to
varășii Bratu Păun, prorector al A- 
cademiei „Ștefan Gheorghiu", și 
Vasile Nichita, director al Institutu
lui de științe politice și de studiere 
a problemei naționale, se arată: Vi
ziunea asupra dezvoltării partidului 
comunist în strînsă legătură cu afir
marea rolului clasei muncitoare în so
cietate își găsește o amplă întruchipare 
în politica P.C.R. Exponent conștient 
al intereselor fundamentale ale 
clasei muncitoare, ale țărănimii șl in
telectualității, ale tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate. Partidul Comunist Român a 
desfășurat și desfășoară o activitate 
intensă de studiere a realităților so
ciale în continua lor mișcare și de
venire, de generalizare a experienței 
proprii, a celei acumulate pe plan in
ternațional și pentru elaborarea, pe 
această bază, a soluțiilor celor mai 
adecvate condițiilor în care se reali
zează dezvoltarea noii societăți și 
înaintarea spre comunism a României.

Putem conchide cu certitudine —• 
se spune în comunicare — că, în dez
voltarea științelor politice contem
porane, contribuțiile Partidului Co
munist Român, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la fi
zionomia partidului politic al clasei 
muncitoare în general, la locul și 
rolul acestuia în sistemul politic al 
țării noastre în special se înscriu ca 
un aport de mare însemnătate la îm
bogățirea teoriei și practicii revolu
ționare internaționale.

în comunicarea prezentată, to
varășul Ion Ceterchi, vicepreședinte 
al Academiei de științe sociale și 
politice, s-a referit pe larg' la dez
voltarea teoriei marxiste despre stat 
și democrație în procesul de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România.

Este meritul incontestabil al to
varășului Nicolae Ceaușescu că 
partidul nostru are o concepție cla
ră, științific fundamentată și verifi
cată de viață, cu privire la natura, 
locul, rolul și menirea istorică a sta
tului în condițiile făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
ale trecerii la comunism, cu privire 
la căile dezvoltării și adîncirii de
mocrației socialiste, ca expresie a 
unității organice, indisolubile, dintre 
socialism și democrație.

Ca rezultat al activității creatoare 
a conducerii partidului, al contribu
ției nemijlocite a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, societatea noastră dispune 
astăzi de un cadru organizatoric 
unic în felul său — atît la nivelul 
unităților socialiste și al localităților, 
cit și la nivel național — care asi
gură participarea eficientă și nemij
locită a tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, fără deosebire de 
naționalitate, la conducerea vieții 
sociale, a întregii societăți.

A urmat comunicarea „Gîndirea 
economică a președintelui Nicolae 
Ceaușescu — dezvoltare creatoare- a 
teoriei economice marxiste", aparți- 
nînd tovarășilor Ion Totu, director 
general al Institutului central de 
cercetări economice, și Marin Po
pescu, șeful catedrei de economie 
politică la Academia „Ștefan Gheor
ghiu".

Secretarul general al partidului 
și-a adus contribuția de gîndire ori
ginală și la rezolvarea unor impor
tante probleme teoretice și practice 
privind asigurarea concomitentă a 
dinamismului susținut și echilibru
lui economic ; profilul, structura și 
nivelul tehnic al industriei ; corela
țiile dintre ramurile producătoare 
de mijloace de producție si cele 
producătoare de bunuri de consum, 
dintre ramurile clasice și ramurile 
noi ale industriei ; conceperea și 
desfășurarea industrializării socia
liste in condițiile revoluției tehnico- 
științifice contemporane și ale divi
ziunii internaționale a muncii ; ro
lul Științei in progresul economico- 
social al patriei.

Pornind de la concepția lui Marx, 
de la corelațiile și legitățile formu
late de el, dar ținind seama de con
dițiile făuririi economiei socialiste 
intr-o țară ca România, partidul 
nostru, cu contribuția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a stabilit drept 

tră populară a însemnat si o justi
ficare a crezului său poetic de esență 
populară.

S-ar putea da si alte exemple, pro
babil mai puțin spectaculoase, dar e- 
locvente pentru climatul actual al co
laborării dintre scriitorii români si cei 
maghiari. Sint cunoscute, bunăoară, 
relațiile strînse dintre publicațiile 
clujene, schimbul de materiale, me
sele rotunde dintre Tribuna si Utunk, 
traducerile din lirica maghiară pu
blicate de Steaua, preocupările teore
tice inspirate de realități comune ale 
revistei Korunk. în critica maghiară 
din România se observă o preocupa
re susținută în direcția amintită. Nu 
de mult, de pildă, au apărut două 
cărți consacrate muncii de cunoaștere 
reciprocă, prima datorată unui uni
versitar. Kozma Dezso și intitulată 
Moștenirea lui PetSfi — Petofl 6rok- 
sege (Editura Kriterion. 1976), cealal

caracteristici fundamentale ale creș
terii economice în țara noastră rata 
înaltă a acumulării și eficienta eco
nomică ridicată.

Gîndirea economică a Partidului 
Comunist Român — se spune în co
municare — dezvoltată îndeosebi 
după al IX-lea Congres, vizează pro
blemele fundamentale cu care sint 
confruntate teoria și practica eco
nomică in epoca noastră, iar tova
rășul Nicolae Ceaușescu. alături de 
marele prestigiu de om politic și de 
stat al contemporaneității, se bucură 
de o largă recunoaștere ca figură 
proeminentă a gîndirii economice 
internaționale.

Tovarășul Ilie Rădulescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, a prezentat comunica
rea „Contribuția Partidului Comu
nist Român 1a definirea conținutului 
epocii contemporane, la rezolvarea 
marilor probleme ale vieții interna
ționale". Vorbitorul a subliniat im
portanta științifică a tezei partidului 
nostru potrivit căreia o trăsătură a 
epocii actuale o reprezintă accentua
rea universalității procesului revolu
ționar mondial, care cuprinde atît 
lupta revoluționară a clasei munci
toare. cit și lupta antiimperialistă, 
anticolonialistă, pentru emanciparea 
socială și națională. în multiplele ei 
forme.

Comunicarea a relevat concepția 
pe care o promovează cu consecventă 
partidul nostru. în spiritul ideilor lui 
Marx, Engels, Lenin, privind diversi
tatea luptei revoluționare pentru so
cialism, pentru progresul economic 
și social, varietatea ideilor progra
matice ale partidelor comuniste și 
muncitorești, dreptul lor inalienabil 
de a-și elabora de sine stătător poli
tica, de a-și defini căile concrete 
de luptă.

Partidul și statul nostru acționea
ză pentru realizarea unei noi ordini 
economice și politice în lume, așeza
rea relațiilor dintre state pe princi
piile noi ale echității și dreptății in
ternaționale, înlăturarea subdezvol
tării, instaurarea unui climat de în
țelegere și cooperare între state.

în încheierea lucrărilor simpozio
nului a luat cuvintul tovarășul 
Leonte Răutu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinte al Consiliului de 
conducere al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu".

Pentru partidul nostru — a spus 
vorbitorul — forța și vitalitatea teo
riei marxiste, ale concepției materia
lismului dialectic și istoric sint in
disolubil legate de caracterul ei fun
damental antidogmatic.

Evidențiind neabătut legătura or
ganică între teoria avansată și prac
tica revoluționară. îndeosebi in pe
rioada inaugurată de Congresul -al 
IX-lea. P.C.R. a fructificat pe plan 
teoretic noile experiențe sociale, na
ționale și internaționale, datele re
cente ale cunoașterii umane, respin- 
gînd concepția dogmatică după care 
marxismul ar reprezenta un fel de 
sistem închis, opac la profundele 
transformări ce s-au petrecut și se 
petrec în viața umanității, și nu o 
teorie veșnic vie, în continuă dezvol
tare, înnoire și îmbogățire.

P.C.R. a considerat și consideră ca 
o obligație primordială aplicarea 
creatoare a fundamentelor teoriei 
marxiste la condițiile istorice con
crete sociale și naționale ale Româ
niei, aceasta constituind aportul ori
ginal al partidului nostru la îmbo
gățirea gîndirii și practicii revolu
ționare. Vorbitorul a relevat că una 
din cede mai valoroase contribuții 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ale P.C.R. la îmbogățirea teoriei 
marxiste revoluționare constă în 
aprofundata elucidare a raportului 
dialectic dintre general si particular, 
între național și internațional in re
voluția și construcția socialistă.

Activității teoretice a partidului 
nostru, a secretarului șău general 
ii este profund caracteristică consi
derarea procesului revoluționar din 
România ca parte a procesului re
voluționar mondial, ca factor activ 
de seamă al acestuia. Lucrările 
și cuvintările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, documentele noastre de 
partid aduc contribuții importante 
la elucidarea unor laturi fundamen
tale ale acestui proces privind di
versitatea căilor de trecere a dife
ritelor popoare pe calea socialis
mului. definirea unității de tip nou 
între țările socialiste. între partidele 
comuniste și muncitorești, caracteri
zarea conținutului nou pe care-1 ca
pătă internaționalismul în epoca 
noastră.

Omagiul profund al comuniștilor 
români față de marele ginditor re
voluționar — a spus în încheiere 
tovarășul Leonte Răutu — rezidă in 
adeziunea lor fermă la politica in
ternă si internațională a partidului, 
în hotărîrea lor de a milita pentru 
înfăptuirea mărețelor ei obiective, 
pentru edificarea celei mai drepte 
orinduiri din lume — orinduirea 
comunistă.

tă apartinlnd criticului si cercetătoru
lui Dăvid Gyula si purtind titlul sem
nificativ: întilniri —Talălkozâsok (E- 
ditura Dacia, 1976). Amindouă îsi ba
zează substanța pe serioase si deta
liate incursiuni in istoria relațiilor li
terare româno-maghiare. Istoria re
lațiilor româno-maghiai'e. cele din 
trecut si cele din prezent, formează 
un important capitol al literaturii 
noastre, privit cu toată seriozitatea. 
Plecind de la asemenea convingeri, 
ce-ar fi, de pildă, ca o editură să-si 
pună în plan și să realizeze o lucrare 
amplă, de informare exactă, amănun
țită. dar si de generalizare teoretică 
a experienței comune româno-ma
ghiare ?

O astfel de carte — îmi vine să 
cred — ar fi nu numai binevenită, 
dar si stimulatoare de noi inițiative : 
stimulatoare din toate punctele de 
vedere.

• încheierea grabnică a insămmtârii porumbului pină la uithmri hectar
• înlăturarea excesului de umiditate, reînsăniniarea culturilor 

io zonele afectate de vini
Pentru a se obține recoltele prevăzute este 

necesar să fie cultivată întreaga suprafață a- 
rabilă a țării, respectîndu-se cu strictețe’ pre
vederile din plan pentru fiecare cultură în 
parte. însămînțarea porumbului este pe termi
nate și continuă semănatul plantelor mai pre

tențioase la căldură, cum sînt soia, fasolea șl 
orezul. Ploile și vîntul din ultimele zile au cau
zat fie băltirea apelor pe unele suprafețe, fie 
dezrădăcinarea plantelor cultivate pe terenu
rile nisipoase, ușoare. De aceea, paralel cu 
identificarea suprafețelor pe care plantele au

avut de suferit, trebuie luate măsuri urgente 
pentru evacuarea apelor care băltesc, pentru 
completarea golurilor sau reînsămînțarea unor 
suprafețe pe care plantele au avut de suferit. 
Cum se desfășoară aceste acțiuni ? lată re
latări din județele Botoșani și Buzău.

BOTOȘANI:

Amplă mobilizare 
în acțiunile

Ploile abundente din ultimele zile 
au făcut ca, in județul Botoșani, pe 
însemnate suprafețe de teren să băl
tească apa. La intervenția comanda
mentului județean pentru agricultu
ră s-a declanșat o amplă acțiune de 
eliminare a apelor in exces de pe 
terenurile afectate. Au fost antre
nați în acest scop specialiștii O- 
ficiului județean de gospodărire a a- 
pelor, ai Oficiului de îmbunătățiri 
funciare, întreprinderii „Piscicola", 
Direcției de drumuri și poduri și, 
bineînțeles, cei de la direcția agri
colă județeană care acordă asisten
ță tehnică. Organizațiile de partid de 
la sate și consiliile populare comu
nale au mobilizai un mare număr de 
oameni la lucrările de desecări. La 
Unțeni, bunăoară, pe tarlaua „Coz- 
ma“ a cooperativei agricole din lo
calitate. numeroși cooperatori și me
canizatori săpau canale de scurgere 
a apei. „Vrem să eliminăm apa de 
pe toate suprafețele pe care băltește, 
încă înainte ca vremea să se îmbu
nătățească — ne spunea președinte
le cooperativei, tovarășul Constantin 
Chiribuță. Se știe că stagnarea apei 
pe suprafețele cultivate poate duce 
la însemnate pierderi de recoltă". Pe 
terenurile cooperativei agricole din 
Sapoveni. numeroși cooperatori înlă
turau excesul de umiditate de pe pă
șune. „Apele Jijiei. precum și 
scurgerea celor de pe versante — ne-a 
spus tovarășul Viorel Clocotici, pre
ședintele cooperativei — au depus pe 
pășuni resturi vegetale și nămol. 
Ne-am propus să curățăm întreaga

în județul Timiș se însâmînțeazâ ultimele suprafețe cu porumb. Fotografiile înfdțișeazâ executarea acestei lucrâri la cooperativa agricolâ Gâvojdia (stingă) 
v Și la cea din Ghizela (dreapta) Foto. A papatiiuc

Iemut, județul Mureș. 
Una din cele 129 de comu
ne care, potrivit programu
lui național de sistemati
zare, vor deveni centre in
dustriale și agroindustriale 
pină la sfirșitul actualului 
cincinal. Dar „cartea de vi
zită" a Iernutului de as
tăzi te pune în cumpănă : 
pe hartă, e comună ; în re
alitate — oraș. Tocmai de 
aceea, le-am adresat mai 
multor localnici, români și 
maghiari, care muncesc și 
trăiesc in strinsă înfrățire, 
pe care i-am cunoscut la 
locurile lor de muncă, în
trebarea : „Ce-i lipsește 
Iernutului să fie oraș ?“ 
Iată cîteva dintre răspunsu
rile primite :

Bocos Ilona, diriginta 
poștei : „O comună cu peste 
10 000 de locuitori, în care 
sint peste 200 de posturi 
telefonice, unde aproape 
fiecare al doilea locuitor 
este abonat la un ziar sau 
la o revistă, de unde vin 
și pleacă zilnic 1 400 de 
scrisori — multe fiind co
respondența unităților noas
tre economice cu mai toate 
marile centre industriale 
ale țării — este, după mine, 
oraș. Aceleași argumente 
mă îndreptățesc să spun că 
ar mai trebui o bibliotecă 
tehnică cu orar permanent".

Ștefan Iurian, de la ca
mera de comandă a termo
centralei : „Am venit la 
Iernut cu 15 ani în urmă. 
Aici am absolvit liceul și 
școala tehnică. Din 1969 lu
crez la termocentrală. în 
1974 m-am mutat intr-un 
apartament în blocurile de 
pe strada Libertății. Soția 
mea este contabil la coo
perativa agricolă, iar fiica 
la creșă. Ca să fiu orășean, 
mie, unul, nu-mi lipsește 
decît... o echipă de fotbal 
mai bună, iar noul oraș are 
nevoie de un muzeu".

Gheorghe Mărgineanu, 
țăran cooperator : „D-apoi 
ar fi un bai. Cu mașinile. 
Sintem la Iernut vreo 200 
de posesori de automobile 
și tare ne-ar prinde bine 
un autoservice".

Ștefan Luca, directorul 
casei de cultură : „Nu de
mult, în fața unei săli arhi
pline a evoluat ansamblul 
artistic al Institutului agro
nomic din Cluj-Napoca, 
formație laureată a Festi
valului național «Cintarea 
României». Locuitorii din 
Iernut sînt mari amatori de 
spectacole bune. Dacă am 

a forțelor satului 
de desecări
suprafață de pășune ce o deținem pe 
valea Jijiei, chiar în timpul ploii. A- 
ceastâ lucrare se realizează oricum 
mai ușor acum, Înainte ca terenul să 
se usuce".

Intense acțiuni de combatere a ex
cesului de umiditate s-au desfășurat 
și in alte localități ale județului. La 
Ungureni, de exemplu, primarul co
munei, Mihai Iurea. mobilizase un 
mare număr de locuitori ai satelor 
la curățirea canalelor, a gurilor de 
poduri și podețe pentru grăbirea 
scurgerii apelor. în unele localități 
din județ — Hudești, George Enescu, 
Vorniceni etc. — există suprafețe pe 
care culturile au fost calamitate. Pe 
acestea se desfășoară în prezent, sub 
supravegherea specialiștilor, acțiuni 
de combatere a excesului de umidi
tate. astfel incit imediat ce vremea 
se va îmbunătăți să poată fi reinsă- 
mînțate.

Deși în ultimul timp pe teritoriul 
județului Botoșani au căzut mari 
precipitații, prin intervenția promptă 
a comandamentului județean pentru 
agricultură, prin răspunderea cu care 
s-a acționat în fiecare localitate, lu
crările agricole reintră în ritmul nor
mal. De altfel, din situația centrali
zată la direcția agricolă județeană re
zultă că porumbul a fost însămîn- 
țat pe 80 la sută din suprafețele pre
văzute a se cultiva în cooperativele 
agricole.

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Scinteil"

fi oraș, filarmonicile și ma
rile teatre din țară nu 
ne-ar ocoli".

Aurelia Pop, medic vete
rinar. „Credeți că nu-i oraș 
o localitate care are și aero- 
gară ? Adică vreau să spun 
că aeroportul Tirgu Mureș 
este cu un kilometru mai 
aproape de Iernut, decît de

tare a drumurilor națio
nale, la una din cele patru 
cooperative agricole, la spi
tal și la cele două licee. 
Am mers împreună prin u- 
nități comerciale și de ser
vicii, pe șantierele comu
nei. Iemutul este o așezare 
— indiferent că-i spunem 
oraș sau comună — în care

cu 400 pe cel al țăranilor 
cooperatori. O diferență 
concludentă pentru ponde
rea din ce în ce mai mare 
a activității industriale in 
ansamblul activității eco
nomice a comunei. De alt
fel, valoarea producției in
dustriale obținute se cifrea
ză anual la peste 1.7 mi-

IERNUT — Mureș

Pe hartă-comună
A

In rea litate-oraș

Tirgu Mureș. Lăsind gluma 
la o parte, cred că ar tre
bui să avem și noi o bază 
Sportivă și de agrement".

L-am însoțit pe tovară
șul Nicolae Zsoldis, prima
rul Iernutului, intr-o zi o- 
bișnuită de muncă la între
prinderea electrocentrale, la 
întreprinderea pentru pro
ducerea nutrețurilor com
binate — unitate etalon pe 
țară, la secția de construc
ție la atelierul mecanică și 
la două din fermele între
prinderii agricole de stat, 
apoi la întreprinderea pen
tru mecanizarea agricultu
rii, la cele două stații 
C.F.R., la stația de asf'al-

oamenii se bucură de con
diții de muncă și de viață 
civilizate.

Din cei peste 10 500 de 
locuitori ai comunei, 2 200 
muncesc în întreprinderi, 
instituții, unități comerci
ale și servicii. O bună par
te dintre ei sînt cadre cu 
pregătire profesională me
die și superioară : peste 40 
de ingineri in industrie, 25 
de economiști, ingineri a- 
gronomi și medici veteri
nari, 15 medici umani. 160 
de profesori și învățători, 
în agricultura propriu- 
zisă lucrează numai 1800 
de cooperatori, numă
rul muncitorilor depășind

liarde lei. în primii doi ani 
ai cincinalului, valoarea 
producției industriale obți
nute peste plan s-a ridicat 
la 190 milioane lei.

Creșterea puterii de cum
părare a locuitorilor comu
nei se reflectă nemijlocit in 
valoarea mărfurilor și pro
duselor vîndute intr-un sin
gur an prin cele 53 de uni
tăți comerciale și de ali
mentație publică : 64 mi
lioane lei. Modul și nivelul 
de organizare al comerțu
lui și serviciilor este de pe 
acum specific orașelor, mai 
exact, marea majoritate a 
magazinelor sint unități

BUZĂU:

Solariile sînt refăcute, legumele 
au fost replantate

Vîntul puternic din zilele de 2 și 3 
mai a afectat o parte din culturile 
de sfeclă de zahăr, floarea-soarelui 
și porumb în cooperativele agricole 
din zona sudică a județului Buzău, 
unde sint soluri nisipoase. De ase
menea, a deteriorat unele solarii. Co
mitetul județean de partid a consti
tuit imediat colective de specialiști 
care au fost trimise în unitățile agri
cole respective pentru a stabili, la 
fața locului, măsurile de reinsămîn- 
tare a culturilor și refacere a sola- 
riilor. „în cooperativele agricole 
Glodeanu Siliștea, Limpezișu, Glo- 
deanu Sărat, Valea Rimnicului, 
Largu, C.A. Rosetti ș.a. urmează să 
fie reinsămînțate 742 hectare cu sfeclă 
de zahăr — ne spunea ing. Gheorghe 
Alexandrescu. director adjunct al di
recției agricole. Echipele speciale 
constituite din mecanizatori si coope
ratori au trecut de îndată la pregă
tirea terenului, astfel că în ziua de 
5 mai semănătorile au intrat in 
brazdă. Munca a fost astfel organi
zată incit semănatul să se încheie 
într-o singură zi". Măsuri similare 
s-au întreprins si în cooperativele 
agricole Cochirleanca și Săgeata.

Din constatările efectuate de spe
cialiști în fermele legumicole a re

zultat că pe 17 hectare de solarii tre
buie executate reparații atit la struc
tura de construcție, cit si la acoperi
rea cu folii de polietilenă, iar pe alte 
36 hectare solariile trebuie să fie 
acoperite cu folii și replantate golu
rile provenite din ruperea răsaduri
lor de tomate. Baza de aprovizionare 
tehnico-materială asigură folia din 
polietilenă si materialul lemnos ne
cesare pentru repararea solariilor. 
Cele 120 000 fire de răsad de tomate, 
care trebuie replantate în golurile 
din solarii, au fost furnizate deja de 
către serele I.L.F. din Buzău,’ iar o 
parte provin din producția proprie a 
cooperativelor agricole. Acțiunile 
energice întreprinse vor duce la re
facerea solariilor pină la sfirșitul a- 
cestei săptămîni, astfel îneît și in 
acest an se va asigura producția de 
legume prevăzută prin plan.

In acest timp, în toate unitățile 
agricole, formațiile de cooperatori și 
mecanizatori desfășoară cu intensi
tate lucrările de întreținere a cultu
rilor. Pină acum prima prașilă la 
6fecla de zahăr s-a efectuat pe circa 
4 000 ha, urmînd ca în 3—4 zile în
treaga suprafață cultivată să benefi
cieze de această lucrare.

Mihai BAZU
corespondentul „Scinteii"

specializate — confecții, în
călțăminte, tricotaje, elec
trice, librării, metalo-chi- 
mice, sport-jucării, unități 
„Gospodina", lactate-me.- 
zeluri, autoservire, legume- 
fructe. Totodată, populația 
are la dispoziție 25 de uni
tăți prestatoare de servicii. 
Semnificativ pentru condi
țiile de viață din ce in ce 
mai bune ale locuitorilor 
Iernutului este și faptul că 
în vatra comunei s-au con
struit în ultimii ani blocuri 
cu 420 de apartamente, că 
întreaga rețea stradală este 
asfaltată sau pietruită, că 
se extinde continuu rețeaua 
de canalizare și alimentare 
cu apă, că mai există doar 
o singură stradă unde lo
cuințele sînt încălzite cu 
lemne. în comună funcțio
nează o secție a spitalului 
clinic nr. 2 din Tirgu Mu
reș, plus o farmacie și un 
dispensar. Există o casă de 
cultură, 6 cămine culturale, 
5 cinematografe. în cele 3 
biblioteci cititorii au la dis
poziție peste 50 000 de 
cărți. în școlile generale și 
in cele două licee — unul 
electrotehnic, altul agroin
dustrial — învață peste 
2 500 de elevi. Pentru cei 
mai mici locuitori s-au con
struit 9 creșe și grădinițe.

...Perspectivele dezvoltă
rii Iernutului. sint și ele pe 
măsura muncii, a rezulta
telor, a preocupărilor și po
sibilităților dovedite de lo
cuitorii comunei. în actuala 
legislatură.' in programul de 
lucru al consiliului popu
lar sint cuprinse construcții 
importante, o seră cu su
prafața de 24 hectare, un 
complex de creștere și în
grășate a porcilor, o fermă 
piscicolă, o autogara, peste 
100 de apartamente în 
blocuri cu spații comerciale 
la parter, sedii noi pentru 
cele două licee, cu cantină, 
internat, sală de gimnasti
că, ateliere-școală și labo
ratoare, o creșă și un că
min.

Sint numai cîteva din da
tele statistice, din realită
țile pe care se întemeiază 
prezentul și viitorul urban 
al Iernutului. O comună în 
care oamenii duc lipsa unui 
muzeu, a unui autoservice, 
a unei biblioteci tehnice și 
a stagiunilor teatrale per
manente. Altfel, ar fi oră
șeni ca toți orășenii.

Florin CIOBANESCU
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• Insuflețitor bilanț de realizări, expresii ale capacității de creație a clasei noastre muncitoare
• Recomandări practice pentru înnoirea in continuare a producției și utilizarea rațională 

a spațiilor productive
• Un amplu și rodnic dialog privind probleme esențiale ale realizării planului, promovării 

progresului tehnic și creșterii competitivității produselor
(Urmare din pag. I)
probleme de vîrf în tehnica contem
porană. El a arătat, totodată, că re
zultatele înregistrate în primele pa
tru luni ale anului, cind prevederile 
au fost îndeplinite la toți indicatorii, 
confirmă hotărirea muncitorilor și 
specialiștilor de a-și onora în mod 
exemplar sarcinile de plan și angaja
mentele asumate în întrecerea socia
listă.

în centrul discuțiilor pe care se
cretarul general al partidului le are 
cu factorii de răspundere din cadrul 
întreprinderii și al centralei de spe
cialitate. cu ministrul de resort, 
s-au situat aspecte legate de îndepli
nirea sarcinilor actualului plan cinci
nal și de perspectivă, de valorifica
rea rezervelor și posibilităților exis
tente pentru ridicarea în continuare 
a calității produselor și modernizarea 
tehnologiilor, pentru creșterea efi
cienței și perfecționarea întregii ac
tivități.

Pe parcursul vizitării principale
lor sectoare ale întreprinderii, locul 
unde se produc și se asamblează 
complicatele instalații și utilaje chi
mice pentru rafinării, de dimensiuni 
și gabarite impresionante, se relevă 
cu pregnantă mutațiile calitative in
tervenite in procesul de producție, 
pe linia introducerii progresului teh
nic, de la ultima vizită făcută în 1976 
de secretarul general al partidului. 
Prin concentrarea eforturilor mun
citorilor, ale specialiștilor s-a reușit 
ca, prin forțe proprii, să fie rezolvate 
o seamă de probleme complexe pri
vind dotarea intreprinderii și aplica
rea în practică a unor tehnologii și 
metode eficiente de lucru. Cu în
dreptățită mindrie, specialiștii în
fățișează succesele obținute în di
recția sudurii automate a metalelor, 
a otelurilor aliate și înalt aliate — 
operație care deține o pondere în
semnată în procesul tehnologic de 
realizare a utilajelor și instalațiilor 
chimice și petrochimice. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu urmărește cu a- 
tenție asemenea procedee de înaltă 
complexitate tehnică, concepute in 
întreprindere, care asigură o calitate 
superioară produselor, o productivi
tate înaltă.

Tn timpul vizitei sint prezentate 
citeva premiere tehnice realiza
te aici, la ..Grivița roșie". Din
tre ele rețin atenția schimbătoarele 
speciale de căldură, care lucrează la 
o presiune de 140—150 de atmosfere 
si la o temperatură de 450—600 grade 
Celsius, reactoarele pentru rafinării, 
placate cu oțeluri inoxidabile, după 
un procedeu original, răpitoarele cu 
aer.

O impresie deosebită face presa 
grea de 1 600 de tbne de ambutisat 
..funduri" de reactoare chimice — 
realizată de colectivul ..Griviței 
roșii" la indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — care asigură economii 
importante de materiale și manope
ră. costuri scăzute de fabricație.

Apreciind toate aceste realizări me
ritorii, care confirmă atenția acorda
tă de colectivul întreprinderii „Gri-

Stimularea gîndirii originale- 
un imperativ al cincinalului 
revoluției tehnico-științifice

Cu aceleași sentimente de dra
goste și prețuire, de profundă recu
noștință pentru activitatea neobosită 
pusă in slujba fericirii țării și po
porului nostru este întimpinat tova
rășul Nicolae Ceaușescu intr-o altă 
puternică zonă industrială a Capita
lei — ..Titan" — unde, alături de în
treprinderile existente, in anii con
strucției socialiste s-au înălțat noi și 
importante unităti de prestigiu,~ for- 
mi nd un adevărat pilon de forță in
dustrială al țării.

Aici, secretarul general al parti
dului vizitează mai intii cunoscuta 
întreprindere de mașini- 
unelte și agregate-Bucu- 
rești (I.M.U.A.B.) ale cărei 
produse sint apreciate și tot mai mult 
solicitate, atit de unitățile românești, 
cit Și pe piața externă, fiind compe
titive cu creațiile similare ale unor 
mari firme cu îndelungată tradiți.e in 
domeniul construcțiilor de mașini. în 
cadrul ramurii construcției de ma
șini-unelte, I.M.U.A.B. ocupă 
loc de prim ordin, fiind cea mai 
mare unitate de acest fel

un
din 

țara noastră. în incinta ei se află, 
de asemenea, centrala industrială 
și institutul de cercetări și pro
iectări specializat in astfel de 
utilaje. Concentrarea acestor unități 
este menită să asigure aplicarea in 
practică a sarcinilor trasate de secre
tarul general al partidului privind 
sporirea continuă a ponderii produ
selor de înaltă tehnicitate in ansam
blul industriei noastre constructoare 
de mașini-unelte și agregate.

Salutat cu multă bucurie de mem
bri ai consiliului oamenilor muncii 
din întreprindere, de reprezentanți ai 
conducerii centralei industriale și ai 
institutului de specialitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este condus 
în fabrica de mașini-unelte grele 
a întreprinderii, care a fost întregită 
recent cu o hală nouă de producție 
însumind 9 000 metri pătrati. con
strucția ei fiind devansată cu circa 
sase luni pentru a grăbi intrarea in 
fabricație a unor produse noi. deose
bit de solicitate de economia națio
nală si la export.

Apreciind noua 
dotată din punct 
bine iluminată si 
Nicolae Ceausescu 
stadiul lucrărilor- de montai pe noile 
suprafețe de broductie. Directorul în
treprinderii. Virgil Stere, informează 
că ne două treimi din suprafața con
struită se lucrează deia cu* bune re-

constructie. bine 
de vedere tehnic, 
aerisită, tovarășul 
se interesează de

uzinelor „23 August" pentru dezvol-Expresii ale sentimentelor de dragoste și prețuire informat despre preocupările colectivului 
tarea și diversificarea producției

Secretarul general al partidului este

vița roșie" promovării, progresului 
tehnic, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă să se persevereze pe linia 
modernizării in continuare a proce
selor de fabricație .și a produselor, a 
inovării, descoperirii si aplicării de 
procedee noi. a ridicării nivelului 
tehnic și calitativ al ințtegii pro
ducții.

Secretarul general al partidului fe
licită, incă o dată, cu căldură colec
tivul întreprinderii, urindu-i succes 
in îndeplinirea importantelor sarcini 
ce ii revin in acest cincinal al revo
luției tehnico-științifice. Muncitorii 
și specialiștii de la „Grivița roșie" se 
angajează să răspundă prin noi și 
vrednice fapte . de muncă grijii 
manifestate de secretarul general al 
partidului față de dezvoltarea între
prinderii lor. să facă totul pentru 
realizarea, in condiții exemplare, a 
prevederilor de plan pe anul 1978, 
a obiectivelor cincinalului, furnizind 
industriei produse de complexitate 
tot mai mare.

zultate. asimilindu-se oină acum pri
mele mașini grele de alezat si frezat 
cu diametrul axului de 180 și 200 mi
limetri. fabricate pentru prima dată 
în tară. Tovarășul Nicolae Ceausescu 
cere specialiștilor aflati de fată ur
gentarea lucrărilor de montai pe res
tul suprafețelor construite si sporirea 
ponderii de mașini-unelte grele de 
mare tehnicitate.

Pe parcursul vizitei prin noua hală 
de fabricație, secretarul general al 
partidului ia cunoștință, prin inter
mediul unor machete si grafice, de 
succesele importante obținute in pro
ducție de harnicul colectiv al între
prinderii. care, in primii ani ai ac
tualului cincinal, și-a Îndeplinit cu 
succes sarcinile la totiz indicatorii de 
bază. Cu mindrie, gazdele raportează 
că si în primul trimestru care a tre
cut din acest an producția netă a în
treprinderii. ca principal indicator de 
urmărire a întregii activități, a fost 
depășită cu 18 la sută, iar producti
vitatea muncii cu 4.5 Ia sută, reali- 
zindu-se. totodată. însemnate econo
mii de metal si combustibil.

în mici expoziții organizate pe 
itinerarul vizitei sint prezentate to
varășului Nicolae Ceaușescu scule 
moderne, dispozitive, aparate de mă
sură si control, rod al cercetărilor 
colective efectuate de specialiștii în
treprinderii, centralei industriale și 
institutului de proiectări de resort, 
care contribuie la introducerea in 
procesul de fabricație a unor tehno
logii noi, de mare eficientă econo
mică. '

Apreciind rezultatele obținute în 
direcția promovării progresului teh
nic. tovarășul Nicolae Ceaușescu re
comandă gazdelor să persevereze in 
extinderea tehnologiilor celor mai 
productive și mai moderne cunoscute 
pe plan mondial.

In fabrica de agregate și roți din
țate a întreprinderii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu urmărește proce
sul de producție in cadrul căruia 
muncitori, tehnicieni și ingineri, 
efectuind o operă colectivă de studii 
și experimentări, de producție pro- 
priu-zisă și de montaj., realizează o 
gamă tot 
șini-unelte .. ..
ve la nivel mondial. Directorul ge
neral al centralei industriale de spe
cialitate, Teodor Gorceag, subliniază 
progresele făcute de întreprindere 
în modernizarea și diversificarea 
producției, in extinderea fabricației 
de mașini-agregat cu programare 
numerică si secvențională.

In hala de montaj general 
sint prezentate tovarășului Nicolae 

mai variată- de ma- 
șî agregate competiti-1

Ceaușescu citeva din mașinile-unelte 
introduse în fabricație, care se dis
ting prin performanțe ridicate, com
petitive cu cele mai moderne utilaje 
de acest fel cunoscute 'în lume.' 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
oprește in fața unora dintre acestea, 
se întreține cu muncitori, cu specia
liști, cerind explicații asupra carac
teristicilor tehnice ale unor mașini- 
agregat care pot inlocui operațiile 
de prelucrare a 7 pină la 10 mașini- 
unelte normale, ale strungurilor ca
rusel cu diametrul platformei de 
2 500. 3 200 și 4 000 dp milimetri și 
mașinilor de frezat longitudinal cu 
performanțe deosebite. Cu acest pri
lej i se prezintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o expoziție cu elemente 
tipizate care intră în componenta 
mașinilor-agregat. procedeul avind o 
eficacitate depsebită. Dind o înaltă 
apreciere capacității inginerilor și 
proiectantilor de a crea utilaje cu 
performante tehnice superioare, care 
să 'tină nasul cu realizările cele mai 
semnificative pe plan mondial, tova
rășul Nicolae Ceausescu 
specialiștilor 
tipizate in 
unelte.

Un interes 
unde se montează in prezent strun
gul carusel „SC-160 D“, cel mai mare 
realizat pină acum in țara noastră — 
un strung de mare complexitate teh
nică și care va fi terminat chiar 
anul acesta, odată cu intrarea în pro
ducție a unei hale speciale pentru 
fabricația de mașini-unelte foarte 
grele. Răspunzind întrebărilor adre
sate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
gazdele arată că 

recomandă 
extinderea elementelor 
construcția de masini-

deosebit oferă atelierul

realizarea noii

de utilaj chimic „GrivițaLa întreprinderea

de fabricație pentru mașini-unelte 
foarte grele a fost devansată cu 
aproape un an, fapt care le va per
mite fabricarea noilor mașini-unelte 
inainte de termenele planificate ini
țial. Conducerea întreprinderii subli
niază că preocuparea actuală a co
lectivului de muncitori, tehnicieni și 
ingineri de la I.M.U.A.B. o consti
tuie adincirea cercetării in domeniul 
diversificării producției de mașini- 
unelte și utilizarea mai largă a co
menzilor programatice și numerice 
care asigură produseloi’ o automati
zare sporită.

Tn halele de producție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a stat dc vorbă cu 
numeroși' muncitori. In cuvinte pline 
de emoție, muncitorii și-au exprimat 
satisfacția pentru noua vizită a

„Trebuie să ne aliniem la normele
internaționale de calitate 

și durabilitate"
Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 

în unităti industriale din Capitală s-a 
meheiat îa întreprinderea „23 
AUQUSt" una diptre marile cita
dele industriale ale țării, unitate de 
virf a tehnicii și tehnologiei româ
nești.

Dialogul de lucru al secretarului 
general al partidului a 
variată arie de probleme 

cuprins o 
vizînd ri-

secretarului general al partidului in 
întreprinderea lor. pentru veniturile 
pc care le obțin, pentru faptul că au 
posibilitatea să lucreze într-o uzină 
atit de moderna, angăjîndu-se să 
contribuie tot mai mult la progresul 
tehnic al economiei noastre națio
nale.

La sfirșitul vizitei la I.M.U.A.B., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită 
cu căldură colectivul unității pentru 
rezultatele bune obținute in produc
ție și cere conducerii întreprinderii 
să folosească cu pricepere întreaga 
experiență pozitivă însușită de-a lun
gul anilor de acest harnic colectiv 
pentru a realiza mașini-unelte și 
agregate cit mai multe și de cea mai 
bună calitate.

dicarea calității întregii activități, 
sporirea eficientei economice, promo
varea in continuare a progresului 
tehnic. înfătișînd realizările si preo- 

■ cupările colectivului bucurestean. di
rectorul general al uzinei. Mircea 
Drăgulin, a subliniat, in fata mache
telor prezentate, precum si pe par
cursul vizitei în sectoarele de pro
ducție, că la baza succeselor obți
nute în cincinalul trecut si în pri

mii doi ani ai actualului cincinal s-au 
aflat indicațiile și recomandările, 
secretarului general al partidului, a- 
tenta sa îndrumare și permanenta 
preocupare pentru dezvoltarea si di
versificarea producției uzinei, dotarea 
ei cu cele mai avansate tehnologii, 
extinderea capacităților de fabricație, 
în acest cadru, pornind de la orien
tările și programele elaborate la in
dicațiile secretarului general al parti
dului, s-au prezentat machetele și 
planurile viitoarelor extinderi si dez
voltări ale uzinei, care prevăd con
struirea a noi capacități pentru fa
bricarea de motoare de diferite 
tipuri și puteri, precum și a 
unor sectoare de producție legate de 
sarcinile sporite ce revin colectivu
lui in asimilarea in fabricație a unor 
utilaje și agregate solicitate atit de 
economia națională, cit și la export. 
Este relevat, in acest context, faptul 
că prin studiile întreprinse s-au 
reamplasat mai judicios mașinile și 
utilajele unor sectoare de producție, 
ceea ce a permis să se economiseas
că peste 1 700 mp spații productive, 
spatii ce vor fi utilizate pentru extin
derea viitoarei fabrici de motoare ce 
urmează a fi dată în folosință încă 
in acest an.

Tn timpul vizitei în sectoarele de 
fabricație, studiind amplasarea ha
lelor. tovarășul Nicolae Ceausescu a 
subliniat că se impune o îmbunătă
țire a indicelui de ocupare a incintei 
uzinei, astfel incit acesta să ajungă 
la 85—90 la sută. In acest scop, secre
tarul general al partidului a cerut să 
se elaboreze un olan de sistematizare 
a întregii uzine, care să prevadă o 
mai bună ocupare a spațiilor, îmbu
nătățind. in același timp, fluxul teh
nologic al fabricației pe grupe și sis
teme de mari produse.

Discuția cu cel prezenți a cuprins, 
în continuare, o problemă de mare 
însemnătate pentru activitatea vii
toare a uzinei, și anume dezvoltarea 
și diversificarea producției în acest 
cincinal, sarcină trasată colectivului 
la vizita întreprinsă de secretarul ge
neral al partidului în 1976. Subliniind 
eforturile făcute in acest sens dc co
lectivul uzinei, gazdele au arătat că 
in cincinalul 1976—1980 vor fi asimi
late in fabricație 17 tipuri de noi lo
comotive, pornind de la puteri va
riind intre 1 000, 1500 și 2 400 CP. 
Dintre acestea, in ultimii doi ani au 
fost realizate 7 tipuri, astăzi colec
tivul fiind in măsură să raporteze 
citeva premiere, cum sint locomotiva 
diesel electrică de 1 500 CP și loco
motiva diesel hidraulică de 2 400 CP. 
De asemenea, s-a trecut la elabora
rea fabricației de motoare de 360— 
800 CP ce vor echipa basculantele 
grele, autoscreperele. graifărele și 
buldozerele de mare capacitate, ne
cesare marilor șantiere de construc
ție ale țării In acest cincinal, uzina 
bucureșteană va trebui să realizeze 
9 tipuri de motoare solicitate de di
verse ramuri ale economiei naționale.

Apreciind eforturile depuse de co
lectivul de aici in această direcție, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
factorilor de răspundere să ia măsuri 
pentru asimilarea cit mai grabnică 
in fabricație a acestor motoare și in 
general a tuturor produselor prevă
zute în plan, subliniind, în același 
timp, necesitatea realizării acestora 
la un înalt grad de calitate și com
petitivitate.

In aceeași arie de preocupări a 
fost analizat și modul in care uzina 
a dezvoltat și asimilat 
utilajele tehnologice 
dustriei chimice și 
S-a relevat, astfel, că 
cinai aici se vor realiza 11 tipuri de 
compresoare, intre care compresorul 
cu piston fără ungere, toate aceste 
produse prezentînd indici de utiliza
re și performante tehnice mult su
perioare vechilor produse, Și în acest 
domeniu, gazdele prezintă secretaru
lui general citeva premiere — între

in fabricație 
necesare in- 
metalurgice. 

în acest cin-

în viitor realizarea aces- 
de mare complexitate și

general al partidului a 
în cincinalul revoluției

care compresorul de 6 cilindri, pre
cum si presele de vulcanizat anvelo
pe de 45 si 65 țoii pentru producția 
de cauciucuri de mari dimensiuni.

O altă noutate care demonstrează 
din plin forța de creație a colectivu
lui bucurestean. înalta sa capacitate 
tehnică o constituie bara falsă de 
turnare continuă care a fost realizată 
de specialiștii uzinei după propriile 
lor planuri și care prezintă calități 
incontestabile. De altfel, un aseme
nea produs so realizează in puține 
țări in lume, fabricarea lui dovedin- 
du-se de o mare eficiență economică.

Preocupările pentru înnoirea fabri
cației. pentru realizarea de produse 
în pas cu tehnica si standardele in
ternaționale sint demonstrate eloc
vent de faptul că în acest cincinal 
80 la sută din întreaga gamă sorti
mentală o vor reprezenta produsele 
noi și reproiectate. Se relevă, in acest 
context, că în ampla activitate de 
asimilare și reproiectare a produse
lor. specialiștii Pleacă întotdeauna de 
la analiza valorii acestei activități, 
care implică studiul tuturor fazelor 
de fabricație, de la proiectare și pină 
la produsul final. Tn acest mod. s-au 
putut opera modificări structurale și 
geometrice Ia o serie de produse, 
ceea ce a permis atit o îmbunătățire 
a calității lor, cit și reducerea con
sumurilor, însoțite de o creștere sub
stanțială a productivității muncii- l-a 
vasul sferic de 1 000 mc, de pildă, 
modificările amintite au dus la o re
ducere a consumului cu 27 tone me
tal pe bucată, însoțită de creșterea 
performantelor tehnice și tehnologi
ce ale acestuia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut 
cuvinte de apreciere fată de realiză
rile de prestigiu ale colectivului uzi
nei, subliniind, totodată, necesitatea 
ca aceste preocupări să constituie o 
constantă în activitatea sa, să se ur
mărească și ' 
tor produse 
calitate.

Secretarul 
subliniat că 
tehnico-științifice întregul accent tre
buie să se pună în mai mare măsură 
pe concepția proprie, pe îmbunătă
țirea tehnicii si tehnologiilor de fa
bricație, pe realizarea de produse cu 
un înalt grad de complexitate.

Trebuie să ne aliniem, a spus to
varășul Nicolae Ceaușescu, la nor
mele internaționale de calitate și du
rabilitate, să ridicăm performanțele 
tuturor produselor uzinei pentru a fi 
din ce in ce mai competitive pe piața 
externă. S-au făcut lucruri bune, 
pentru care felicit intregul colectiv, 
a arătat secretarul general al parti
dului, dar uzina este o uzină de 
avangardă, cu un colectiv bun de 
muncitori, tehnicieni si ingineri, ceea 
ce impune să șe, acționeze cu toate 
forțele pentru creșterea generală a 
tehnicității, pentru asimilarea mai 
rapidă în fabrica tie. a produselor pre
văzute in plan, pentru sporirea cali
tății întregii' activități.

Mulțumind pentru recomandările 
făcute, pentru sprijinul permanent 
acordat uzinei, gazdele s-au angajat 
să acționeze pentru ca întreaga acti
vitate a colectivului de Ia „23 Au
gust" să se ridice la cerințele impu
se de exigențele acestui cincinal.

La plecare, miile de muncitori au 
făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu 
aceeași caldă manifestare de stimă 
și dragoste, exprimind mulțumiri 
partidului, secretarului său general 
pentru grija permanentă ce o are 
față de creșterea continuă a nivelu
lui lor de trai, pentru bunăstarea 
întregului nostru popor. Ei s-au an
gajat, totodată, să nu precupețească 
nici un efort pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce le revin in 
cadrul actualului plan cincinal al re
voluției tehnico-științifice, pentru 
a-și aduce întreaga contribuție la ri
dicarea patriei noastre pe cele mai 
înalte trepte de civilizație și progres.
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f„CONTRACTUL" DE CONȘTIINȚĂ
Ca să-i simplifice denumirea i-au spus „inițiativa 

lui Gheorghe Rus" (după numele unui oțelar din Tir- 
goviște care a aplicat.-o prima dată). Cu numele aces
ta s-a impămintcnit șF aici, la SARO (Întreprinderea 
de strunguri Tirgoviște). In esență, este vorba des
pre un contract. Ei ii 
spun „act adițional la 
contractul de muncă'. 
Dar indiferent de denu
mire și de formele în
scrierii lui in evidențe 
și rapoarte, el rămine 
un contract moral în
cheiat (și prin iscăli
turi) intre muncitorul 
care și-a dobindit competență și autoritate profesio
nală și intre tinărul abia venit la uzină cu gindul, cu 
visul de a se realiza in viață ca muncitor. Primul se 
obligă, în fața colectivului său și in fața propriei 
conștiințe, printr-un act semnat și parafat, să se ocu
pe de tinărul aspirant la condiția de muncitor pină 
cind acesta va dovedi că și-a însușit nu numai pro
fesia, dar și calitățile morale ce i se cer unui tinăr

integrat intr-un colectiv muncitoresc. In „prevederi
le" contractului, comuniștii au înscris și datoria ca 
tinărul să fie deprins cu disciplina de program și 
disciplina tehnologică, cu ideea de ordine și corecti
tudine in muncă și, in general, cu toate comporta

mentele de adevărat ce
tățean. de tinăr comu
nist. in viața din uzină 
și din afara ei. Este 
astfel un contract de 
conștiință comunistă.

Mi s-au arătat, la co
mitetul de partid al în
treprinderii. zeci de a- 
semenea contracte in

trate de acum in arhivă cu mențiunea „îndeplinit". 
Îndeplinit, aici, este un cuvint palid. El nu poate 
defini întregul proces prin care un tinăr intrat in 
uzină poate cu emoție, poate puțin și cu teama că 
nu va izbuti să dezlege tainele acelor complicate ma
șini ce populează universul tehnic al uzinei, a devenit 
stăpinul acestui univers și deținătorul cheilor de aur 
ale propriului destin. Cum s-a petrecut acest „mira
col" '! Ne-o vor spune chiar unii dintre ei...

în dreapta. maistrul 
principal Ion Beznoiu. In 
6t.in.ga. tinărul frezor Gri- 
iirore Arabagiu (prima fo
tografie). Despre Beznoiu 
am auzit următoarele : 
„Ca orice maistru, el are 
în producție un rol tehnic 
si administrativ foarte im
portant. Dar într-o uzină 
tinără ca a noastră, mais
trul Beznoiu. cu pasiunea 
lui de a se ocupa de tine
rii muncitori, de formarea 
lor profesională si morală, 
îndeplinește un rol cu 
mult mai important. Pen
tru că esențial pentru noi 
este să ne formăm un de
tașament de buni mese
riași".

— Cu băiatul ăsta. Ara- 
bagiu — spune maistrul — 
s-a întîmplat asa : avem 
de făcut aici, pentru 
strungul revolver automat, 
un reper foarte dificil. îl 
executa, pină nu de mult, 
un muncitor de categoria 
a șasea. Foarte bun. Dar

cam înfumurat. Ni l-au 
luat din secție, cu mașină 
cu tot. Era nevoie de el 
In altă parte. Urma ca eu 
să mă duc cu piesele tot 
la el, acolo unde se află 
el acuma, si să mă rog să 
ni Ie facă. Oricum, co
manda de la noi n-ar mai 
fi fost pentru el pe pri
mul plan. Ei bine, nu 
m-am dus. M-am uitat 
prin secție si l-am ochit 
pe băiatul ăsta care era 
un muncitor tînăr oareca
re. Mașina pe care lucrea
ză el e si ea mai greoaie. 
Tot de mare precizie, dar 
pentru piese de gabarit 
mai mare. I-am zis băia
tului : ..Uite. îti dau tie 
să faci piesele astea. Sint 
17 si ne trebuie în cîteva 
zile". S-a uitat la mine 
nedumerit. I-am explicat 
desenul, tot ce are de fă
cut si-am plecat. O zi. 
două le-a tot amînat. a 
făcut alte lucrări. M-am 
dus iar la el. ..Văd că te

codești, n-ai curaj. Uite, 
la inceout am să stau si 
eu pe lingă tine. Apucă-te 
de treabă, nu-ti fie tea
mă ! Ai o mașină bună, ai 
afisajul optic, poți să con
trolezi fiecare cotă, cu
rai 1“ A transpirat mult, a 
lucrat incet. dar a făcut 
foarte bine toate cele 17 
piese. Cind mi le-a pre
dat era. nur si simplu, alt 
om. Bucuros si mîndru. Si 
îmi zice : ..De-acum am 
să fac si 20 pe zi 1“

El a avut ..contract" cu 
Gheorghe Pop. Se numeș
te Ion Rosie si avea, cind 
a venit în uzină. 23deani 
(a dona fotografie).

— Cum s-a purtat fată 
de dumneata Gheorghe 
Pop ?

— In general, cam as
pru. Vreau să spun că 
pretinde celor de care se 
ocupă să fie foarte se
rioși. Insistă să înveți și 
să muncești. Și ai ce să 
înveți de la el. Acuma,

cum vedeți, lucrez singur 
pe mașina asta mare. 
..Contractul" nostru a ex
pirat. ca să zic așa. dar 
tovarășul Pop tot mai 
vine pe la mine pe la 
mașină si mă controlea
ză. mă îndrumă.

— Se amestecă in tre
burile dumitale...

— Dînsul are voie, eu 
îi dau voie. Dînsul cind 
se amestecă în viata unui 
om. apăî să știți că e 
bine pentru omul acela...

Vasile Stăncescu (stin
gă, a treia fotografie). 
De el s-a ocupat Ion 
Stănce3cu. fratele lui 
(nu-i acum la uzină, că 
lucrează în schimbul doi. 
pe aceeași mașină). După 
aceea, el. Vasile. s-a ocu
pat de Stan Petre... Pen
tru că. asa cum singur o 
spune, meseria este un 
bun colectiv, nu poți s-o 
tii numai pentru tine. Tu 
o înveți de la altul, pe 
altul îl înveți tu si așa

mai departe. Acum are 
un nou ucenic. Deși el 
însuși mai învață încă.

L-am găsit în atitudi
nea din fotografie (a 
patra). Concentrare, aten
ție. întreaga lui ființă 
participă la actul muncii, 
care nu-i. pentru el. o 
simplă operație de ruti
nă... După ce a făcut 
școala profesională și 
după ce, in uzină, mun
citori cu mai îndelungată

experiență profesională 
l-au ajutat să cunoască 
mai în adine bogățiile 
din sipetul meseriei sale, 
a lucrat un timp la o ma
șină... obișnuită. Dar a 
cerut apoi să vină aici, 
la sculărie. pentru că 
„aici se fac lucrări mai 
complexe". Și el asta 
vrea : lucrări mai com
plexe. care cer mai mult 
meseriașului din el. care 
solicită tot ce știe si chiar

mai mult... Adică si ceea 
ce trebui# să mai învețe. 
Și învață. „Meseria — 
spune el — nu este ceva 
care să se cheme că-ți 
dă si tie un loc de mun
că la o mașină. E mai 
mult decît asta. Dacă 
vrei să știi că trăiești cu 
adevărat. atunci trebuie 
să-ti placă mult meseria 
ta. Și n-o să-ti placă dacă 
n-o înveți bine de tot. 
Trebuie să ajungi să te

bucuri de tot ce iese din 
mina ta 1“

Sint reflecții la care 
Gheorghe Vladi. 23 de 
ani. a ajuns singur... Sau 
poate doar i se pare ? 
Totuna. Important e că 
le socotește gînduri ale 
lui, filozofia lui de viață 
și. într-un fel. modul lui 
de a fi. bucuria lui de 
fiecare zi.

Fotoreportaj de
Mihai CARA.NFIL

ECOURI LA ANCHETELE „SCÎNTEII"

„Tată.., de tribunal" în fața instanței cititorilor
Întîlnire... amicală

Dialog
cu

cititorii

Problemele privitoare la relațiile 
de familie, la responsabilitățile fi
rești ale părinților in legătură cu 
creșterea și educarea copiilor re
vin des in scrisorile cititorilor noș
tri. Ni se relatează fapte de via
ță, învățămintele lor și hi se im* 
părtășesc pe această cale opinii, 
ni se fac cunoscute propuneri de 
perfecționare a mijloacelor prin 
care organismele societății, colec
tivitatea sint chemate să sprijine, 
să dea, la nevoie, ajutorul cuvenit 
familiei și copiilor. Prezentăm, in 
cele ce urmează, două asemenea 
scrisori — cuprinzind opinii ale 
unor oameni ai legii — sosite ca 
ecou la anchetele pe această temă 
apărute în ultima vreme in ziarul 
nostru.

pensie de întreținere, dar alocația 
s-o încaseze tot el mai departe ; 
iar ca să fie trecută alocația pe 
numele ei. mama trebuie să des
chidă alt proces. Cred că pentru 
întreprinderea sau instituția .unde 
lucrează mama copiilor, faptul .că 
ea prezintă o hotărire judecăto
rească privind obligarea tatălui co
piilor Ia pensie de întreținere este 
o dovadă elocventă că ea este mai 
în măsură să încaseze alocația de 
stat și ca atare să fie trecută pe 
numele ei fără alte formalități. 
Mama ar ciștiga timp in interesul 
copiilor și ar fi astfel scutită de 
multe alergături inutile".

• Tot cu privire la situația fa
miliei părăsite. referindu-se in

mod special la problema pensiei 
de intreținere, tovarășul Ion Mili
tarii, președintele secției civile a 
Tribunalului județean Ilfov, ne 
scrie :

„Sint, din păcate, destule cazuri 
în care cei obligați la pensie de 
întreținere se sustrag, pur și sim
plu. de la plată (mă refer înde
osebi la situațiile în care executa
rea se face asupra retribuției sau 
a altor venituri din muncă, adică 
atunci cînd, potrivit art. 461 1 din 
codul de procedură civilă, instan
ța dispune din oficiu efectuarea 
popririi). Or. în această situație, 
unii dintre cei obligați la pensie 
de întreținere părăsesc locul de 
muncă, încadrindu-se în altă în

treprindere și chiar în altă loca
litate, fiind depistați apoi cu mare 
greutate. Cel mai adesea. între
prinderea de la care pleacă un a- 
semenea tată rău-platnic nu știe 
unde se va încadra acesta, ca să 
comunice acolo că este debitor de 
pensie de întreținere. De aceea, 
aș propune ca, prin modificarea 
corespunzătoare a prevederilor le
gale în materie, să se creeze po
sibilitatea unei mențiuni speciale 
în cartea de muncă despre faptul 
că, prin hotărire judecătorească, ti
tularul ei are înființată poprire 
pentru pensia de întreținere. în 
felul acesta, ori cite locuri de mun
că ar schimba cel in cauză, practic 
va fi imposibil să se' mai eschi
veze de la îndatoririle de părinte".

O „Am urmărit cu interes — ne 
scrie magistratul Iancu Caramihai, 
vicepreședintele Judecătoriei sec
torului 6 din Capitală — anchetele 
publicate în ziarul «Scinteia», re
feritor la problema familiilor pă
răsite. a dificultăților prin care 
trec soția și copiii. Știu, din prac
tica mea de magistrat. în ce constau 
aceste dificultăți : mama copiilor 
este adesea pusă pe drumuri, ne
voită să se adreseze diferitelor 
autorități pentru a da de adresa 
celui plecat, pentru a-i cere prin 
justiție pensia de întreținere pen
tru copii etc.

Intrucît, cu privire, la alocația de 
stat, o imperfecțiune in reglemen
tarea actuală face ca ea să fie în
casată tot de către tată, deși aces
ta și-a părăsit familia, aș propune, 
în spiritul invitației conținute in 
ultima dintre anchetele «Scinteii»
pe această temă, ca reglementările 
actuale privind alocația de stat 
pentru copii să se modifice astfel 
incit mama care își crește copiii 
să poată ea incasa alocația de stat, 
de la întreprinderea unde lucrează. 
Fiindcă mi se pare un nonsens ca 
mama să-l acționeze in judecată 
pe soțul plecat de acasă pentru

Contraste în... simțul gospodăresc Fără cuvinte 
Desene de Viorel SANDU

Ai remarcat — mi-a 
spus șeful meu. mus- 
trindu-mă — că de o- 
bicei prietenii te invi
tă la o țuică si nu la o 
friptură ? Așadar bău
tura devine supremul 
omagiu cu care prie
tenii te cinstesc bucu
roși de întilnire. Iar 
omagiul se prelun
gește pină ce ieși din 
restaurant cu șapca 
pe-o ureche.

Și eu cind merg pe 
teren — a adăugat șe
ful — sint poftit la 
ospețe în loc sâ mi se 
relateze isprăvile fru
moase ale oamenilor 
si — de ce nu ? — pă
surile lor.

Omul aVea perfectă 
dreptate. Desigur că 
cei mai multi prieteni 
nu te cheamă la un 
păhărel din interese 
egoiste, ci din simpla 
bucurie de-a te vedea 
si de-a mai pălăvrăgi. 
Dar cum excepțiile în
tăresc regula, se in- 
t.implă si invers. După 
un păhărel-două. prie
tenul îti pune mina 
pe umăr si o ia pe 
ocolite.

— Bine, că te-am in- 
tîlnit. Tot voiam eu 
să te rog ceva.

Pricepi . aluzia si 
scurtezi drumul :

— Ai. pe semne, 
vreun necaz.

— Exact. Măi. cum 
le ghiciți voi. scriitorii, 
ne toate !

Și prietenul plescăie 
din limbă admirativ, 
cică să te măgulească.

— Am auzit că ai 
prieteni printre mi
niștri.

— Da. am. dar pină 
la o anumită măsură.

— Hai. nu fă pe

modestul, că doar ti-e 
consătean.

— Cine mi-e consă
tean ?

— Ministrul.
— Si ce-i dacă mi-e 

consătean ? întreb eu 
intrind într-un dialog 
nostim, ca-n Cara- 
giale.

— Păi. dacă ti-e 
consătean, .să-mi oui 
si mie o pilă să ies sl 
eu din afurisita asta 
de provincie, câ mi-a 
tocat nervii.

3 FIȘIER 
SOCIAL

— Alții vor să scape 
de Capitală — insi
nuez eu. dar prietenul 
mi-o taie, scurt si 
concis :

— Ii privește !
— Dar ai un post 

foarte bun. Crezi că la 
București o s-o duci 
mai bine ?

— Depinde... Sint un 
funcționar oarecare, 
si-atit.

Si prietenul trage cu 
ochiul.

— Depinde cum cad 
zarurile. Dacă tu vor
bești cu ministrul, a- 
tunci nimeresc si eu 
într-un post ca lumea. 
Că nici eu nu rămîn 
indiferent la servicii. 
Știu si eu mișca din 
urechi.

— Nu tine — zic.
Prietenul meu cade 

ne gînduri. se scarni- 
nă-n ceafă, apoi reia 
asaltul.

— Dar să zicem asa. 
din mărinimie. din 
plăcerea de-a face un

serviciu pentru un 
prieten vechi si devo
tat.

— Depinde ce.
— Limpede: să prind 

un nost ca lumea. Am 
buletin de București. 
Dar ce. credeai că-s 
prost să-mi fac muta
ția în provincie ? Di
vorțez de nevastă si 
mă insor cu o bucu- 
resteană care are casă. 
Deja corespondăm. Co
pii nu am — pensie 
alimentară n-o sâ plă
tesc. Totul e în re
gulă.

— Ce specialitate ai?
— Toate specialități

le. Eu sînt ca un 
joly-joker bun pentru 
toate formațiile. Am 
făcut si muncă cultu
rală la brigăzile artis
tice. știu să repar tele
vizoare. am fost func
ționar la mai multe 
instituții. Etcetera.

— Ar fi un post. Si 
încă foarte bun...

— Unde ? — sare,
bucuros, de pe scaun, 
amicul.

— La uzinele „Vul
can". Am citit la mica 
publicitate că la secția 
sculărie...

— Lasă bancurile. Eu 
îmi pun inima pe 
masă si tu...

Apoi înfuriindu-se :
— Că mari ati mai 

ajuns, frate ! Nu vă 
aiunge omul nici cu 
prăiina la nas. Alo. 
ospătar, fă-ne nota de 
plată.

— Dar ati mai co
mandat o tură !, zice 
ospătarul uimit.

— Nu mai bem ! 
scrîsneste amicul „joly- 
joker". Crezi că avem 
vreme de pierdut ?
AI. ANDRIȚO1U

— în sfirșit !...
In incâperea austeră, fără 

nici un obiect de prisos, 
rostirea cuvintului de mai 
sus se voia eliberarea de o 
povară. Și chiar era. Cu un 
gest precipitat, omul așeză 
o sacosă doldora pe masa 
alăturată și continuă evi
dent tulburat :

— Minciuna începuse să 
mă împresoare din toate 
părțile. Nu mai puteam 
trăi astfel. Mă sufocam, 
în sfirșit. orice s-ar întim- 
pia. eu...

„Eu. V. Fodor (să-l nu
mim convențional pe unul 
dintre personajele acestei 
întîmplări adevărate — n.a.) 
lucrez intr-un institut de 
cercetări din orașul C. 
Aici"... Urmăm întocmai fi
rul tulburătoarei relatări 
în acest ceas al adevărului. 
Un ceas care. într-o anu
me măsură, s-a lăsat aș
teptat. Dar nici n-a bătut 
prea tîrziu.

V. Fodor era socotit drept 
unul dintre cercetătorii care 
se remarcaseră, de ani bum. 
prin temeinica lor pregătire 
profesională. Avea la inde- 
mină toate mijloacele nece
sar.» centru a-si afirma din 
plin talentul. Era — si este 
in continuare — îndrăgos
tit de munca sa.

Așadar, calități profesio
nale certe, care se bucurau 
de întreaga prețuire a tova
rășilor de muncă. Iată însă 
că de la o vreme mai e ci
neva care începe să prețu- 
iaseă activitatea cercetăto
rului la cauză. Este vorba 
despre reprezentantul unei 
firme străine, cu care in
stitutul se află în relații fi
rești de colaborare. Un cu

vint de bunăvoință azi ; 
data viitoare un compli
ment avind drept adresă 
competenta profesională a 
cercetătorului amintit ; la 
următoarea deplasare in 
tara noastră, străinul vine 
încărcat cu literatură de 
specialitate, oprindu-se cu 
darul nevjnovat si la omul 
care îl interesa.

Pină aici, nimic în măsu
ră să frapeze, să ridice 
vreun semn de întrebare. 
„Cum să nască suspiciuni 
o purtare civilizată ? De ce 
s-a obosit pentru procu
rarea unor reviste ? Păi 
asta a fost un fleac pentru 
el !...“. Nu. nu era nici un 
semn care să declanșeze 
semnalul de alertă. Omul 
se dovedise doar amabil si 
atita tot. Gesturile lui nu 
puteau fi taxate decit ast
fel. acesta-i adevărul. După 
cum, tot adevărat este — o 
probează si experiența tra
versată de eroul nostru — 
nu puține intenții ascunse, 
ce se dovedesc drept ostile 
pină la urmă, debutează in 
climatul de candoare si ne
vinovăție. de bună creștere 
Si relații... civilizate.

Nu la multă vreme după 
ce „Mos Crăciun" si-a goiit 
sacul cu atentii. V. Fodor 
primește o invitație nomi
nală la un simpozion orga
nizat în străinătate de fir
ma cu pricina. „Lucru ia
răși firesc, si-a sous invi
tatul. (Multi dintre colegi 
au gîndit asemenea lui). 
Omul m-a cunoscut, imi a- 
oreciază pregătirea profe
sională si. dacă a găsit de 
cuviință să-mi facă o invi
tație. ce poate fi nefiresc

în asta ?“ Iată însă că ur
mează si alte invitații — 
tot nominale ! — la congre
se. conferințe, colocvii etc. 
Și. de fiecare dată, indife
rent unde aveau loc aces
tea. „coincidentă" : repre
zentantul firmei se afla și 
el. întîmplător. cu treburi 
pe acolo. „Nici coinciden
tele acestea nu v-au pus pe 
ginduri ?“ „Atita vreme cit 
nu mi-a cerut nimic, care

sibil. Fiecare om are un 
punct sensibil. Nimeni nu 
poate face excepție de la 
regulă...".

Și. cu aceeași răbdare 
fără cusur, caută călciiul 
lui Achile. Se arată mai 
politicos și îndatoritor ca 
niciodată. Izbutește să se 
facă invitat în casa cerce
tătorului. Micul casetofon 
„pentru copil", rujul de 
buze „pentru doamna" des

care o face acum si pe gaz
da. îi propune cercetătoru
lui un mijloc „demri" de 
a-si cîstiga un ban de bu
zunar in plus. Care anu
me ?v..Să-și spună o Păre
re, neangajantă. in buletinul 
de specialitate al firmei : 
să traducă niște pliante des
tinate firmelor românești 
interesate". Și. ca totul să 
fie drapat de legalitatea 
cea mai... legală, suma do-

compliment si Pînă Ia aju
torul „dezinteresat", totul 
avea pentru el o justifica
re. un termen de decont a- 
nume : totul tintea către 
ceva precis. Sore ce ? I-o 
va spune verde cercetătoru
lui la o întîlnire dată în 
afara locului de muncă :

— Mii de scuze pentru a- 
ceastă osteneală : dar sînt 
deosebit de îngrijorat pen
tru soarta dumneavoastră...

Atenție la capcana „mărunțișurilor"!
anchetă socială

să contravină îndatoririlor 
mele. nu...“.

Da. încă nu cerea nimic 
„prietenul de departe". îna
inte de toate, pentru că nu 
se grăbea. Era înzestrat cu 
o răbdare diabolică, ase
menea tuturor inșilor de
prinși să pescuiască tn ape 
tulburi. Știa să-și apere cu 
multă abilitate fațada de 
„onorabilitate", arma redu
tabilă in tirul căreia sînt 
vizați credulii mai ales. Nu 
cerea nimic „prietenul de 
departe". Și. cu toate aces
tea. obține ceva în discuți
ile purtate cu... protejatul 
său pe la diverse congrese 
Si simpozioane: află, de pil
dă. că V. Fodor nu-i omul 
care să trădeze pentru 30 
de arginti. Cumva dezar
mează in fata acestui ade
văr ? Nicidecum ! „Unde
va. își spune acesta, trebuie 
să se afle punctul lui sen

chid altă perspectivă de ac
țiune. La ceea ce se arăta 
refractar cercetătorul se va 
dovedi sensibilă, din păcate, 
soția. Străinul își dă seama 
că aici se află punctul slab. 
Nu, nu va face prostia să 
ceară soției cercetătorului 
cine știe ce. De altfel. în 
planurile lui aceasia nu era 
decît un pion. Un oion care 
devine și mai ascultător în 
fața unei pudriere ori a 
vreunei alte „mici atentii". 
Este momentul in care se 
poate afirma că. după luni 
și ani de tatonări, de în
văluiri si replieri, de aș
teptare si calcul perfid, 
străinul marcase, cu adevă
rat. un punct

Urmează o nouă invitație, 
cu soția de astă dată, la o 
manifestare științifică oa
recare. în tara de baștină a 
„prietenului". Și. amabil 
ca întotdeauna, individul.

bîndită va fi eliberată în 
schimbul unei chitanțe, pe 
care binevoitorul, pentru 
„justificare", are grijă să 
scrie : „Pentru servicii a- 
duse firmei Y“.

Va fi al doilea punct 
marcat de străin. Cercetăto
rul în cauză citește doar 
mulțumirea ce lumina 
chipul soției : aceasta se în
torcea din călătorie bucu
roasă că a făcut cumpără
turi cu mult „peste lista" 
de acasă... Revenit la in
stitut. V. Fodor îsi va ve
dea liniștit de ale lui. Acti
vitatea căreia i se consacră 
îl absoarbe din ce în ce mai 
mult, ignorind cu desăvîr- 
sire mărunțișurile vieții. 
Habar n-avea că reprezen
tantul firmei străine se fă
cea luntre si minte să-1 ta 
„în antrepriză", că atenția 
pe care i-o acorda avea un 
scop precis. De la banalul

Cercetătorul rămine pur 
și simplu fără grai. „Bine, 
dar ce s-a întîmplat ?“

Surizînd parcă ienat. in
terlocutorul il deslușește :

— închipuiti-vă că un 
„curios" oarecare ar găsi 
asupra mea chitanțele pur- 
tind semnătura dumnea
voastră. cu mențiunea știu
tă : „Pentru servicii aduse 
firmei Y“. Normal 6ă-și 
pună întrebarea : „Ce fel 
de servicii ?“ Nu ? Și. pînă 
sâ se lămurească lucrurile...

„Abia acum am intrat în 
derută", va spune mai apoi, 
deschis. V. Fodor. Va re
constitui în amănunt — el. 
care disprețuia măruntișu-< 
rile ! — odiseea relațiilor 
cu reprezentantul firmei 
străine. Și va aiunge la a- 
devărul că prea multe „co
incidente" si-au dat mina 
în această „poveste". Ca om 
obișnuit cu rigoarea lucru

rilor. caută să vadă unde a 
greșit. Ii va fi greu să re
cunoască. în sinea sa că a 
putut fi astfel „manevrat", 
că numai carul său de cre
dulitate l-a adus pînă aici. 
Care va fi următorul nas a) 
străinului ? Ce-i va cere ? 
Pentru că. era limpede, de 
data asta nu va ezita să-i 
ceară ceva.

Celălalt insă nu se gră
bește. El amorsase „bom
ba". lăsase să se înțeleagă 
limpede șantajul si aștepta, 
în logica lui. victima n-a
vea cum să-i scape. Va 
ju£a precum ii va cinta el. 
Oricit de discret își jubila 
„prietenul" satisfacția cer
cetătorul i-o citește in pri
viri cu stupoare si revoltă. 
Și astfel, el omul așezat — 
stimat de colegi nu numai 
pentru capacitatea profe
sională. ci, mai ales, pentru 
echilibrul în relațiile de 
muncă — devine irascibil, 
greu de suportat, instabil 
in comportare. Multi obser
vă că ceva îl scosese din fă
gașul normal al existentei, 
omul se schimbase ptole 
măsură. Dar ce anume îl 
schimbase nu-și puteau ex
plica. „Au fost într-adevăr 
lunile cele mai grele din 
viata mea. mărturisește el 
acum. Mi-era silă si rușine 
de mine".

„Prietenul" prezentase 
între timp o primă „notă 
de plată" : solicita acces la 
niște date de cercetare. 
V. Fodor. căutind să o’știge 
timp, ii oferă o lucrare a 
sa. Mult prea veche însă 
pentru a mai prezenta 
vreun interes. Celălalt se 
face că ou-si dă seama că 
a fost tras pe sfoară si îl

recompensează cu o sacosă 
de „nimicuri". „Așteptam 
cu groază, spune acum cer
cetătorul. să-mi pretindă 
ceea ce voia cu adevărat : 
studii ori rezultate ale unor 
cercetări în care mi-am în
vestit si eu. alături de co
legi. munca de ani de zile. 
O cercetare înseamnă, de 
regulă, o idee, un vis căro
ra oamenii le consacră, nu o 
dată, o viată de muncă. 
Pentru mai binele oameni
lor. al poporului din care 
fac parte. Cum as fi putut 
eu să m-ating de valorile 
create in zile si nonti de 
căutări, de încercări, de 
speranțe ?“.

Cercetătorul va ajunge la 
acest adevăr — în sfirșit ! —; 
înainte să fie prea tîrziu. 
Acum ? îsi vede le muncă, 
cu aceeași sîrguintă si dra
goste de profesie. In același 
post de "ercetător care l-a 
făcut remarcat în institut. 
Pune tot „tit de mult suflet 
si aceeași rigoare științifică 
in ceea ce face. A redeve
nit vechiul coieg sobru, e- 
chilibrat în relațiile de 
muncă si de viată

Și... a mai îmbâtrînit un 
pic. Vremea a curs si pen
tru el ca pentru toti oame
nii. Iar la semnele săpate 
de timp pe chipul său s-a 
adăugat, poate. încă unul : 
acela cîstigat într-o expe
riență de viată ne care nu 
și-a dorit-o si care era cît 
pe-aci să-1 împingă spre 
un țărm unde nu-1 aștepta 
nimeni. Decit. doar, pustiul 
unei existențe risipite 
absurd...

Iile TĂNASACHE

• DIN NOU DESPRE CU- 
VlNTUL „TOVARĂȘ". „E un 
cuvint pentru care s-au jert
fit înaintași, e un cuvint cu
cerit prin luptă., Tfebuie să-1 
apărăm ca pc o noțiune de preț, 
întărind raporturile dintre oa
meni pe care el le exprimă". 
„Așa cum patriei nu-i poți spune 
oricum, așa cum instituțiile de 
seamă au nume bine stabilite, 
tot astfel și instituției OM, ce
tățeanului republicii noastre, i se 
garantează prin lege un apelativ, 
în egală măsură demn și pen
tru cel care-1 folosește și pen
tru cel căruia i se adresează. 
E o cinste pentru fiecare să fo
losească ori să se recunoască 
în acest termen." Sînt crîmpeie 
din scrisorile care continuă să 
sosească pe adresa rubricii de 
față — cum ar fi cele semnate 
de tovarășii Paul Ștefăneseu 
din Iași, Gheorghe Ispășoiu din 
Rimnicu Vîlcea, Ion Mereioiu 
din Tîrgu Jiu — și care se 
referă la semnificațiile opțiunii 
noastre pentru acest termen, la 
cerințele de a-1 respecta nu nu
mai prin simpla folosire, ci și 
prin atitudini tovărășești.

In acest context zăbovim șl 
asupra opiniilor exprimate de 
tovarășul Gheorghe Tomozei 
din București. Deși legătura cu 
poetul celor „46 poezii de 
dragoste" e o simplă coincidență 
de nume, Gh. Tomozei II este 
și dînsul destul de legat de 
meșteșugul cuvintului. desfășu- 
rînd activitate de traducător. 
Facem această mențiune, apa
rent laterală, pentru că din 
aceste preocupări rezidă și ori
ginalitatea opiniilor exprimate. 
Sînt semnalate ca forme vulga
rizatoare o serie de pre
scurtări sau diminutive : „Adică 
de ce să mă exprim «tov cuta
re». «tovule». «tovu» si să nu 
pronunț cuvîntul complet ? De 
ce diminutive de prost gust ca 
«tovărășico», -tovărășelule» care 
reprezintă de fapt fenomenul de 
sclifoseală în limbaj ! ?“.

Sîntem de acord cu tovarășul 
Tomozei, cu mențiunea însă că 
problema nu e de fapt de 
limbaj, ci de atitudine. Nu di
minutivul trebuie interzis, ci a- 
titudinea nemotivat superioară a 
insului care, cu nasul pe sus, 
apelează la forme care să-i 
consacre. în mod artificial, 
distanța de interlocutor. La fel 
și cu prescurtările : Cei care 
apelează la prescurtare din do
rința unor relații telegrafice cu 
oamenii sint, într-adevăr, de 
combătut. în concluzie, repetăm 
o convingere statuată: folosirea 
termenului „tovarăș" e mult mai 
mult decît o problemă de 
limbaj.

• SPERANȚA DEȘARTĂ. 
Al. Petrescu, din Curtea de 
Argeș, fusese condamnat la o pe
deapsă destul de severă pentru 
participarea la o faptă gravă de 
viol. Șase ani și șase luni de în
chisoare. In acele împrejurări ar 
fi dat orice, ar fi promis orice, 
ar fi adus oricite argumente să 
convingă că fapta lui condam
nabilă n-a fost decît o rătăcire; 
că ar fi hotărît, dacă i s-ar 
arăta încredere, să devină altfel 
de om. După cîteva luni, șansa 
îndreptării i s-a arătat: Al. P. a 
beneficiat de clemența și uma
nitatea societății noastre.- Nu
mai că, în timp ce alții, aflați 
in aceeași situație, înțelegeau 
să fie primii care să spele de 
pe conștiința lor orice pată și 
orice gînd alunecos, Al. P. a in
terpretat greșit măsura grațierii 
pedepsei pentru fapta anterioa
ră și a perseverat în relele-i a- 
pucături. într-o noapte, pe în
tuneric, a molestat trecători ne- 
cunoscuți și pașnici. numai 
așa... in scop „distractiv". Iată-1 
adus in fața colectivului de 
muncă de la „Electro-Argeș". 
să răspundă pentru apucăturile-i 
huliganice. Al. P. trăgea cu 
coada ochiului spre adunare și 
iși făcea calculele: „cu expe
riența mea, pe ăștia ii duc 
ușor".

Au început discuțiile: Gheor
ghe Băieșu. Chiva Rădulescu, 
Floarea Popescu, Nicolae Ol- 
teanu... Cuvint care de care 
mai aspru. Privire care de care 
mai săgetătoare. „Experiența" 
lui Al. P de a suporta rechizi
torii se dovedea fragilă. Cu
vîntul acestor acuzatori din 
rindul obștii era cu mult mai 
greu de recepționat decit repli
ca procurorului. Și nu numai 
că muncitorii i-au calificat de
osebit de sever apucăturile, dar 
au adus și elemente noi la ju
decarea cazului: exemple de 
vorbe grosolane ieșite adesea din 
gura lui, reamintirea faptului 
că a alergat cu cuțitul după 
trei tineri, că și-a bătut un 
coleg, că a aruncat în altul cu 
o cîrpă aprinsă... Ce „să-i 
ducă"! Nu știa cum să mai 
scape de tirul reproșurilor.

Pe lingă efectul educativ 
al sancțiunii. Al. P. a căpătat o 
experiență nouă și, poate, ho- 
tăritoare: ce înseamnă să fii ju
decat de propriii colegi de mus
că. Și concluzia, valabilă și pen
tru alții, pe care o trage cores
pondentul aostru Constantin 
Crișu : „S-a putut convinge «k 
umanismul nu înseamnă slăbi
ciune, nici clemență — îngădu
ință fără limite".
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DIVERS

| Fîntîna |
■ omeniei ]
■ Împovărată de ani și cu sănă-

Itatea șubredă, o bătrinică, pe I 
nume Eleonora Gavrilescu. din I 
comuna Ceahlău, județul Neamț. ■ 
se trudea din greu să care apă

Icu găleata de la un plriu destul | 
de îndepărtat pentru puterile ei. | 
Văzînd-o cum se chinuie. cițiva

I muncitori de la un șantier al I 
Oficiului județean de aospodă- | 
rire a apelor au hotărit să-i dea

Io mină de ajutor. Dar nu numai | 
să-i care găleata. In timpul lor I 
liber, ei au pus mina pe cazma- I 
le si au săpat o fîntină in gră-

Idina mătușii Eleonora. Cu apă 
limpede cum e cristalul. Bătri- | 
nica ii zice fintîna omeniei.
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Primiri ia pnl mmisiru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a primit, vineri 
la amiază, pe Teoman KOpruliiler, 
ministrul comerțului al Republicii 
Turcia, care a efectuat o vizită în 
țara noastră.

în cadrul întrevederii au fost abor
date probleme cu privire la dezvolta
rea relațiilor de colaborare și coo
perare economică dintre România și 
Turcia, la extinderea schimburilor 
comerciale în folosul ambelor țări și 
popoare.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a participat to
varășul Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

A fost de față Nahit Ozgiir. amba
sadorul Turciei la București.

★
Tovarășul Manea Mănescu, prim- 

ministru al guvernului, a primit vi
neri pe Wladyslaw Wojtasik, amba
sadorul R. P. Polone la București, la 
cererea acestuia.

Sosirea unei delegații a Partidului Baas 
Arab Socialist din R. A. Siriană

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru amabilul mesaj 
trimis de Excelența Voastră cu ocazia Zilei independenței Republicii Popu
lare Bangladesh. Este convingerea mea fermă că relațiile de prietenie și 
colaborare dintre țările noastre sint în avantajul reciproc și contribuie la 
cauza păcii mondiale.

Mă folosesc de acest prilej pentru a transmite cele mai bune urări de 
sănătate și viață îndelungată Excelenței Voastre, de progres continuu și 
prosperitate pentru poporul prieten al Republicii Socialiste România.

ZIAUR RAHMAN
Președintele 

Republicii Populare Bangladesh

R. P. D. COREEANĂ

Miracolele Tedonganului

si omleta»
Amîndoi erau șefi de depozit. 

Gheorghe Mihăilă era șef de 
depozit la Uniunea județeană a 
cooperativelor de consum Iași, 
iar Ion Păduraru, șef de depozit 
la Întreprinderea de morăriț, 
panificație și paste făinoase din 
localitate. De la un timp în
coace. cind Mihăilă dădea mar
fă lui Păduraru, amîndoi " 
înțelegeau din ochi. Ca și 
ziua in care au fost surprinși 
organele de miliție :

— $i cite ouă zici că sint 1 
întreba Păduraru.

— 10 800. Pe numărate ! 
răspundea Mihăilă.

— Care pe numărate, se poa
te ? Facem evaluarea din ochi, 
așa că...

Așa că amîndot întocmeau 
acte fictive de primire-predare. 
acte de ochii lumii, dar al căror 
cusur n-a scăpat oamenilor de 
ordine. Si uite-așa, cei doi șefi 
de depozit vor trebui 
socoteală pentru c 
cîteva zeci de mii i 
sature, nu alta !

Lalele, 
lalele...

Mai întîi a fost

se 
în 
de

să dea 
o omletă de 

. de ouă. Să se

' •li'.’AV?- :

Mai întîi a fost o splendidă 
colecție de lalele. Multe si fru
moase, dar lalele ca toate lale
lele. Adică obișnuite. Apoi, au 
venit lalelele foarte timpurii, 
care înfloresc inaintea primi
lor ghiocei. Dar iată că in acest 
an, horticultorii punctului flori- 
col de la Eforie Nord, condus de 
inginera Elena Bitlan — că des
pre ei este vorba — au. ținut 
să facă o surpriză iubitorilor de 
flori. Mai exact, a fost deschis in 
orașul Constanța un magazin in 
care se găsesc toate speciile de 
flori cultivate de ei, iar cei care 
doresc să-si împodobească sin
guri propriile grădini sau jardi
niere găsesc in magazin și se
mințe. și răsaduri, și pămînt de 
flori, și îngrășăminte chimice, și 
unelte, și chiar rețete tehnolo
gice pentru cultivarea florilor. 
Fiind vorba de flori, nici nu se 
putea o surpriză mai frumoasă. 

Casă muzeu
Multi dintre cei care străbat 

șoseaua dintre comuna Frasin 
de pe Valea Moldovei si comu
na Broșteni de pe Valea Bistriței, 
ambele din județul Suceava, 
poposesc in dreptul unei gospo
dării din Stulpicani. pentru a-i 
admira porțile originale, meste- 
rite cu mare iscusință și migală. 
Este gospodăria 
Chirii Dranca, un 
popular, totdeauna 
oaspeții care-i trec 
Si au ce vedea și 
ales obiectele din lemn incrusta
te cu motive folclorice, 
zestre miniaturale, mese 
ne sculptate. Lor li se 
numeroase alte obiecte 
populară de o deosebită 
colecționate de la creatorii din 
împrejurimi.

Imprudență 
fatală

De la Inspectoratul General 
al Miliției ni se semnalează un 
caz mai puțin obișnuit petrecut 
in comuna Bratovoești, județul 
Dolj, tmplinindu-se un număr 
anumit de ani de la decesul so
țului său. gospodina Ioana D. a 
preparat bucate pentru pomană. 
In jurul mesei au luat loc ru
dele. vecinii. Deodată, la primul 
ceas al după-amiezii, gazda a 
căzut ca secerată, decedind. La 
scurt timp, alte patru persoane 
au avut aceeași soartă. Cauza, 
una și aceeași : intoxicare. Ce
lelalte persoane, in număr de 15, 
care au consumat din respecți-, 
vele preparate, au fost internate 
de urgentă la spitalul clinic nr. 
1 din Craiova. Din primele cer
cetări și analize de laborator s-a 
stabilit că alimentele au fost 
contaminate de o puternică sub
stanță toxică. In bucătăria vic
timei s-a găsit o sticlă în care 
se afla o astfel de substanță. 

Pe sub mină

învățătorului 
iscusit artist 

bucuros de 
pragul casei. 
admira, mai

lăzi de 
si scau- 
adatigă 

de artă 
valoare

In bufetul de pe strada Ciu- 
caș din Brașov, unde era res
ponsabil, Cornel Rpșeală a fost 
surprins anul trecut vinzind la 
preț de speculă mărfuri intro
duse în mod fraudulos in unita
te. A fost condamnat la un an 
închisoare. Beneficiind de gra
țiere. C.R. și-a reluat munca, 
dar si vechiul nărav. Așa se face 
că a fost surprins din nou in
troducând în bufet, pentru a 
vinde cu suprapreț. băuturi 
spirtoase procurate de la un ma
gazin alimentar. Da întrebările 
anchetatorilor trebuie să răs
pundă acum și loan Bukler, 
gestionarul magazinului cu pri
cina, care i-a eliberat marfa 
fără ca valoarea ei să fie înca
sată.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Vineri după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație a Partidului Baas 
Arab Socialist din R. A. Siriană, con
dusă de Abdallah Al-Ahmar, secre
tar general adjunct al Comandamen
tului Național al partidului. Din de
legație fac parte Sami Attari, mem
bru al Comandamentului Național, 
Youssef Assad, membru al Comanda
mentului regional, șeful Biroului 
pentru problemele agrare, președinte
le Asociației de prietenie eiriano-ro- 
mâne, Izat Hassan, șeful Biroului se
cretariat al Comandamentului Națio
nal, Elyas Najmah, decanul Institu
tului superior de științe politice, 
Elyas Murad, activist in Biroul de 
presă.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
ai C.C. al P.C.R., Vasile Mușat, se
cretar al C.C. al P.C.R., Mircea Ma

lta, membru al C.C. al P.C.R., Marin 
Constantin, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al U.N.C.A.P., 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Tudorel 
Postolache, prorector al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", de activiști de 
partid.

Au fost prezenți Walid Al Moua- 
lem, ambasadorul R. A. Siriene la 
București, și membri ai ambasadei.

★
în aceeași zi. delegația Partidului 

Baas Arab Socialist a avut o întîl- 
nire la C.C. al P.C.R., în cursul că
reia fi-a procedat la un schimb re
ciproc de informații și de vederi in 
probleme de interes comun privind 
activitatea și preocupările actuale 
ale P.C.R. și Partidului Baas, dez
voltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două partide, 
țări si popoare. (Agerpres)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să acceptați sincerele mele mulțumiri pentru felicitările și bunele 
urări pe care mi le-ați adresat cu prilejul aniversării mele.

MARGARETA a ll-a
Regina Danemarcei

Plecarea ministrului comerțului al Republicii Turcia
Vineri după-amiază a părăsit Ca

pitala Teoman Kdprululer. ministrul 
comerțului al Republicii Turcia.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de tovarășii Cornel Bur
tică: viceprim-ministru al guvernului.

ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, 
Constantin Stanciu, adjunct al minis
trului. de alte persoane oficiale.

A fost prezent Nahit Ozgiir, amba
sadorul Turciei la București.

Plenara lărgită a Consiliului Sanitar Superior 

și Consiliului de conducere al Ministerului Sănătății

Cronica
Vineri dimineață a avut loc la A- 

cademia „Ștefan Gheorghiu" deschi
derea cursului destinat cadrelor sin
dicale din țări-africane, organizat de 
Consiliul Central al Uniunii Genera
le a Sindicatelor din România.

Tovarășii Gheorghe Petrescu, vi
cepreședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R.. și Păun Bratu, prorec
tor al Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", i-au salutat pe participanți, 
relevînd importanta acestui curs 
pentru o mai bună cunoaștere reci
procă. pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și solidaritate militantă 
dintre oamenii muncii și sindicatele 
din România și Africa.

zilei
La invitația Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea, a făcut o vizită în țara noas
tră prof. dr. Ismet Giritli, de la Fa
cultatea de drept a Universității din 
Istanbul, reputat publicist.

Oaspetele a avut întrevederi Ia 
I.R.R.C.S., la Asociația de drept in
ternațional și relații internaționale 
(A.D.Î.R.I.), Facultatea de drept a 
Universității București. Institutul de 
studii sud-est-europene, Ministerul 
Minelor, Petrolului și Geologiei, in
stitute de cercetare și invățămint și 
a vizitat obiective culturale și turis
tice din Capitală și provincie.

(Agerpres)

DIN AGENDA TIRGUIUI INTERNATIONAL 
DE PRIMĂVARĂ-TIBCO 78 

SI A SALONULUI INTERNATIONAL Al CHIMIEI » ’
în cursul zilei de ieri am adresat următoarele întrebări unor parti

cipant! la ceje două manifestări economice internaționale găzduite de 
' - Capitală în perioada 4—12 mai : 1. Care sint primele impresii privind 

actualele ediții ale TIBCO și Salonului internațional al chimici ? 2. 
Vă rugăm să ne împărtășiți opinia dumneavoastră despre evoluția 
relațiilor economice, de colaborare și cooperare in producție dintre 
România și țara dumneavoastră, despre perspectivele de dezvoltare 
a acestora. Iată răspunsurile primite.

Vineri a avut loc la București ple
nara lărgită a Consiliului Sanitar 
Superior și a Consiliului de condu
cere al Ministerului Sănătății.

Au participat membri ai prezidiu
lui Academiei de științe medicale, 
rectorii institutelor de medicină și 
farmacie, directorii direcțiilor sani
tare județene și al municipiului 
București, cadre din învățămîntul 
medical și din cercetarea științifică 
medicală, alți specialiști din unități 
sanitare și din unele ministere.

Participanții au dezbătut proiectul 
Legii privind asigurarea sănătății 
populației, raportul privind asigura
rea cu medicamente pe anul 1977 și 
perspectivele pe anul 1978 și infor
marea privind modul în care se asi
gură condițiile igienico-sanitare și de 
funcționare a unităților de invățămint 
preșcolar, școlar și superior.

în cadrul dezbaterilor s-a subliniat 
grija deosebită a conducerii partidu
lui și statului nostru, a societății 
noastre socialiste față de condițiile 
de muncă și de viață ale oamenilor 
muncii, profundul umanism al mă
surilor stabilite pentru apărarea să
nătății populației, care își găsesc ex
presia in proiectul legii supus dez
baterii. S-au făcut, de asemenea, nu
meroase propuneri pentru imbunătă- 
țir»a activității in domeniile anali
zate.

în încheierea lucrărilor, partici
panta au adresat o telegramă Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune, între 
altele : Noi toti. asemenea întregului 
popor, care slujim cu credință cauza 
partidului. cauza sănătății, vă 
adresăm cu acest important prilej 
cele mai vii mulțumiri pentru grija 
pe care o purtati sănătății oameni
lor și înfloririi continue a patriei 
noastre socialiste.

în numele întregului personal sa
nitar de pe întreg cuprinsul patriei, 
vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
milita cu toată dăruirea și din toată 
inima pentru înfăptuirea neabătută 
a politicii sanitare a partidului și 
statului, pentru ca prevederile pro
iectului Legii privind asigurarea să
nătății populației să prindă viață, 
contribuind astfel la dezvoltarea e- 
conomico-socială tot mai rapidă a 
tării, la traducerea în viată a hotă- 
ririlor Congresului al XI-lea. a Pro
gramului Partidului Comunist Ro
mân și Conferinței Naționale, la în
florirea continuă a scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă Româ
nia.

Dintre numeroasele cursuri de 
apă ce împinzesc relieful de 
luminoase alternanțe al Repu
blicii Populare Democrate Coreene 
— și care conferă un farmec spe
cific peisajului coreean — Tedon- 
ganul este riul care vorbește cel 
mai elocvent imaginației vizitatoru
lui. Nu o dată, riul care șerpuiește 
prin cîmpia ce se deschide larg, 
eoborînd din munții cei mari ai 
nordului spre Phenian, a fost mar
torul încrâncenatelor bătălii ale po
porului pentru libertate și indepen
dența pămîntului coreean.

Cu atit mai impresionantă apare 
prin contrast imaginea impetuoasei 
și pașnicei curgeri de ape ce se 
desfășoară in albia largă și betona
tă care străbate noul și modernul 
Phenian al zilelor noastre. Dar și 
mai surprinzătoare este înlilnirea 
cu Tedonganul 
undeva la înălți
me, pe un șirag 
de coline văluri- 
te, sub un cer 
strălimpede, ce
rul „dimineților liniștite". Ce caută 
acest bogat și impetuos fluviu de 
cîmpie acolo sus și, mai ales, sub 
întruchiparea calmă, de oglindă ne
tedă. a unui maiestuos lac montan ?

Limpede și cuprinzător, răspunsul 
l-am primit în cursul vizitării sta
țiunii hidrotehnice Ki-Yang, de 
unde sînt dirijate toate procesele 
de înaltă tehnicitate ce asigură 
buna funcționare a amplului sistem 
de irigații cu același nume — cel 
mai mare și mai perfecționat com
plex de acest gen din Republica 
Populară Democrată Coreeană. Și 
nu e puțin lucru dacă ne gindim 
că. în această tară, există o largă 
rețea de sisteme similare, care asi
gură provizia de apă pentru canale 
de irigație însumînd nu mai puțin 
de 40 000 kilometri.

Intrind în marea sală a dispece
ratului. ne-a impresionat, înainte 
de orice, tăcerea vătuită, de „sanc
tuar al tehnicii", in care fiecare 
panou de automatizare își joacă 
fulgerările fosforescente într-un al
fabet de forme și culori ce-și dez
văluie .semnificațiile numai ochiu
lui avizat. Iar cel care reprezenta, 
la acea oră de după-amiază, „ochiul 
avizat" era un tinerel imberb care 
supraveghea, el singur, cu dezin
voltura omului stăpin pe uneltele 
sale, tot acest angrenaj complicat, 
care, în realitate, e numai „supra
structura diriguitoare" a organis
mului ce pulsează undeva, în pro
funzimile muntelui.

Coborîm la „infrastructură" : în 
adîncul abruptei alcătuiri colinare 
ni se oferă priveliștea celor zece 
pompe, cu diametrul de cite un 
metru și cu motoare de 1 800 cai- 
putere. pompe care scot apa din

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

riul Tedongan si o ridică, în pantă 
înclinată de 50 de grade, la o dis
tantă de zece kilometri. De acolo, 
o a doua statie de pompare, ceva 
mai mică, pulsează apa mai depar
te. la patru kilometri depărtare, de- 
versind-o in impresionantul lac ar
tificial de acumulare Teson.

Privim de pe un mic platou — pe 
care s-a construit un cochet pavi
lion de odihnă in forma unei pa
gode — întinderea netulburată a 
acestui autentic miracol de 1400 
hectare, adine de 30 de metri, cu 
un conținut permanent de 120 de 
milioane tone apă, miracol făurit 
de minți și miini omenești „in nu
mai un an și cinci luni, nu in cinci 
ani, cit se prevăzuse inițial", cum 
ține să precizeze, cu netăinuită 
mîndrie, ghidul nostru competent 
și binevoitor, Kim Ton Su de 

la ziarul frățesc 
„Nodon Sinmun". 
Și, în timp ce 
contemplam as
fințitul grandios 
ce parcă aprin

dea oglinda vrăjită a Tesonulul, 
ascultam explicațiile precise, temei
nice ale directorului adjunct al sis
temului Ki-Yang, eminentul specia
list in irigații Han Pon Gon :

— Suprafața totală pe care o iri
găm este de peste 160 000 de hec
tare. apartinînd unui număr de 109 
cooperative plus orașul Nampho. 
Datorită realizării acestui vast 
complex de irigații, ca si a ce
lorlalte pe care le veți intilni de la 
un capăt la altul al țării, la ora 
actuală, practic, tot teritoriul pa
triei noastre, cuprinzînd chiar și 
zone ce păreau odinioară iremedia
bil osindite la secetă, au fost smul
se de sub jugul capriciilor meteo
rologice, fiindu-le asigurată fertili
tatea și recoltele bogate, indiferent 
de gradul de umiditate al anului 
respectiv. Sistemul nostru prezintă 
însă și o caracteristică in plus, ce-i 
conferă o anume superioritate : re
ciclarea apei de irigații. După ce, 
prin intermediul a 20 de lacuri de 
acumulare intermediare și a 300 de 
stații de pompare, apa este împrăș
tiată pe ogoare, in special la cul
turile de orez, se asigură colectarea 
apei deja folosite în lacul Iun Pun, 
de unde, printr-un sistem de re- 
pompare, este înapoiată sursei sale 
originare, Tedonganul.

...O ultimă privire spre Tedongan 
— simbol al energiilor inepui
zabile declanșate de socialism și 
canalizate pe făgașul înfringerii 
oricăror vicisitudini ale naturii și 
ale istoriei — și ne luăm rămas bun 
de la ..marea dintre munți", fulge
rată de cormorani sub violetele 
perdele ale crepusculului.

Victor BIRLADEANU
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Evgheni Sopov, directorul pavi
lionului Uniunii Sovietice : „Faptul 
că actualele ediții ale Tirgului inter
național de primăvară și Salonului 
internațional al chimiei au fost inau
gurate oficial de președintele Româ
niei. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. exprimă semnificativ im
portanta celor două manifestări eco
nomice găzduite de frumoasa Capi
tala a tării dumneavoastră. Din pri
mele zile, standuțile expoziției noas
tre au fost vizitate de un mare nu
măr de specialiști români și străini, 
de un numeros public. Țin să sub
liniez că organizatorii s-au străduit 
să asigure cele mai bune condiții de 
desfășurare pentru TIBCO ’78 și Sa
lonul internațional al chimiei. Toate 
acestea, asociate cu bogata și intere
santa ofertă prezentată atit de între
prinderile sovietice de comerț exterior 
prezente acum la București, cit și 
de cea a expozanților români, asi
gură succesul celor două manifes
tări.

In ce privește răspunsul la a doua 
Întrebare, ar fi foarte multe de spus. 
Uniunea Sovietică acordă o* mare im
portantă dezvoltării continue a rela
țiilor comerciale si de colaborare 
economică sovieto-română. La dez
voltarea și întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare-un rol deose
bit au avut intilnirile și convorbi
rile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Brejnev, care au determi
nat, de fiecare dată, și o sporire a 
schimburilor reciproce de mărfuri, a 
colaborării economice si tehnico-ști- 
intifice dintre U.R.S.S. și România, 
în perioada 1976—1980, conform înțe
legerilor stabilite, volumul schimbu
rilor reciproce sporește cu 70 la sută 
fată de cincinalul precedent. între
prinderile sovietice expozante, intre 
care „Mașpriborintorg Avtoexport", 
„Medexport“, „Soiuzhimexport". par
ticipante tradiționale la .manifestări
le economice de la București, pre
zintă numeroase produse de mare 
tehnicitate, care interesează, după 
cum se dovedește în aceste zile, pe 
specialiștii români. Iată deci citeva 
argumente care demonstrează utilita
tea Tirgului internațional de primă
vară și a Salonului international al 
chimiei, care constituie un bun pri
lej pentru încheierea de contracte e- 
conomice în scopul dezvoltării pe mai 
departe a colaborării economice re
ciproc avantajoase dintre Uniunea 
Sovietică și România.

Raickovid Rajko, directorul pa
vilionului Iugoslaviei : „Sint cu
noscute relațiile dintre România și 
Iugoslavia, atit de bine sintetizate de 
președinții Tito și Ceaușescu, care 
le-au definit drept un model de re
lații de prietenie și colaborare între 
două țări vecine. Volumul schimbu
rilor comerciale dintre România și 
Iugoslavia se va dubla în perioada

actualului cincinal, față de anii 
1971—1975. Un loc important în ca
drul acestora il ocupă cooperarea in 
producție, pentru a cărei dezvoltare 
și diversificare acționăm concret pe 
multiple planuri. De aceea, fructifi
căm din plin prezența la București 
a 34 de firme direct producătoare din 
Iugoslavia, care au relații tradițio
nale cu intreprinderile românești de 
comerț exterior. După cum se știe, 
la Timișoara și Pancevo se constru
iesc două combinate petrochimice 
care vor conlucra in producție. Sa
lonul internațional de chimie consti
tuie un foarte bun prilej de a cu
noaște mult mai exact și alte posi
bilități de lărgire a schimburilor in 
acest sector, care cunoaște o dezvol
tare extrem de rapidă in ambele țări. 
Prietenia și ospitalitatea gazdelor, 
competența specialiștilor prezenți la 
TIBCO și Salonul internațional al 
chimiei constituie alte elemente de 
natură să asigure un cadru corespun
zător de desfășurare a celor două 
manifestări de la București.

Dr. Gerhard Heger, directorul 
pavilionului Austriei : „Ideea organi
zării TIBCO și a Salonului interna
tional al chimiei se dovedește exce
lentă. Sint două manifestări e- 
conomice, cu profil distinct, care 
atrag la București m această 
perioadă sute și sute de fir
me industriale și comerciale, un mare 
număr de oameni de afaceri și spe
cialiști interesați in cunoașterea cit 
mai exactă a pieței românești, pen
tru fructificarea posibilităților largi 
de colaborare economică pe care ie 
oferă industria în rapidă dezvoltare 
a țării dumneavoastră. Săptămina 
tehnicii și științei austriece organiza
tă anul trecut la București, ca de 
altfel și manifestarea românească si
milară de la Viena, urmate de ac
tuala prezență a 16 importante firme 
din Austria la TIBCO ’78 și Salonul 
internațional al chimiei, vin să de
monstreze că relațiile economice tra
diționale dintre țările noastre Se află 
pe un drum bun. Argumentele ? Vo
lumul schimburilor comerciale a 
crescut an de an, s-a intensificat 
cooperarea in producție. Posibilități
le de diversificare a schimburilor 
economice nu sint nici pe departe 
epuizate. Reprezentanții Camerei fe
derale de comerț a Austriei, oamenii 
de afaceri prezenți la București au 
in aceste zile contacte utile și, desi
gur, fructuoase cu specialiștii ro
mani. avînd drept scop tocmai găsi
rea căilor celor mai eficiente pentru 
creșterea volumului schimburilor re
ciproc avantajoase, așa după cum 
ne-a îndemnat domnul președinte 
Nicolae Ceaușescu în cursul vizitei 
cu care ne-a onorat la deschiderea 
dublei manifestări economice inter
naționale".

Opinii consemnate de 
Dan CONSTANTIN

Gimnastele noastre
Vineri, Ia „Palazzetto dello Sport" 

din Roma, aproape 3 000 de specta
tori au fost prezenți la ultimele în
treceri ale intilnirii internaționale de 
gimnastică dintre echipele feminine 
ale Italiei și României, aplaudind 
din nou călduros înalta măiestrie a 
triplei campioane olimpice Nadia 
Comăneci și a celorlalte gimnaste 
românce. Aflată la primul meci ofi
cial intertări din acest sezon, selec
ționata României a repurtat o con
fortabilă victorie cu scorul de 388,70— 
377,80 puncte, sportivele românce 
avind, în general, evoluții remarca
bile. apreciate atît de publicul spec
tator, cit și de tehnicieni.

în ziua a. doua a intilnirii au fost 
programatei exercițiile liber alese.

aplaudate în Italia
Din nou Nadia Comăneci a demon
strat inegalabilul său talent, bine- 
cunoscuta-i măiestrie, obținînd nota 
maximă — 10 — la sol, sărituri și pa
ralele. La bîrnă, Nadia Comăneci a 
primit, de asemenea, o notă mare : 
9,95.

în clasamentul individual compus 
primele 5 locuri au fost ocupate de 
gimnastele din România, după cum 
urmează : 1. Nadia Comăneci — 79,75 
puncte ; 2. Marilena Neacșu — 78.00 
puncte ; 3. Angela Bratu — 77,10
puncte ; 4. Dumitrița Turner 76,55 
puncte ; 5. Rodica Dunca 76,40
puncte. Pe locul 6 s-a clasat gimnasta 
italiancă Monica Valentini cu 76,30 
puncte.

FOTBAL

Pregătirea loturilor reprezentative

Sportivi români in întreceri internaționale
• Vineri, la Sofia, au început 

CAMPIONATELE EUROPENE DE 
LUPTE LIBERE, la care participă 
sportivi din 17 țări, printre care și 
România. în primul tur, luptătorii ro
mâni au obținut victorii : Em. Radu 
b. tuș pe Pagliotti (Italia) : M. Pir- 
călabu b.p. pe Feher (Ungaria) ; 
T. Seregely b. tuș pe Martinetti (El
veția) ; I. Ivanov b. tuș pe Morales 
(Spania) : Gh. Rașovan b. tuș pe 
Sanches (Spania) ; A. Neagu b. des
calificare pe Partsch (R.F. Germa
nia) și V. Pușcașu b. descalificare pe 
Strinski (Cehoslovacia).
• CAMPIONATELE MONDIALE 

DE BOX AMATOR, aflate la cea 
de-a 2-a ediție, debutează astăzi la 
Belgrad, reunind peste 370 de con- 
curenți din 58 de țări.

Printre cei ce vor evolua pe rin
gul sălii „Pionir" din capitala iugo
slavă se află numeroase celebrități 
ale „herminei albe", cum sint dublul 
campion olimpic Teofilo Stevenson, 
din Cuba, medaliații cu aur la ul
tima olimpiadă, Ciu En Zo (R.P.D.

Coreeană). Jerzy Ribicki (Polonia), 
Jochen Bachfeld (R.D.G.), vicecam- 
pionii olimpici Simion Cuțov (Româ
nia) și Alberto Camarra (Venezue
la). campionii europeni sovieticii 
Viktor Savcenko și Leonid Sapoșni- 
kov. precum și foarte multi debu
tând sau outsideri, dar cu reale ca
lități și capabili oricind de surprize, 
comentatorii mentionînd mai ales pe 
cei doi candidați de la categoria grea 
— americanul Greg Page și sovie
ticul Igor Vîsoțki. Pe de altă parte, 
prezenta la întreceri a boxerilor 
din Ghana. Nigeria. Uganda și alte 
țări africane, înscrierile masive ale 
țărilor latino-americane și asiatice 
fac din actuala ediție a mondialelor 
un examen extrem de dificil pentru 
cei ce aspiră la locurile de pe po
diumul de onoare.

în ordinea celor 11 categorii, se
lecționata României va avea urmă
toarea alcătuire : Marcel Constantin. 
Ibraim Faredin. Dinu Teodor, Vio
rel Ioana. Florian Livadaru, Simion 
Cuțov. Ion Vladimir. Ion Miron. Va
lentin Silaghi. Costică Chiracu și Ion 
Cernat.

Conducerea Consiliului National 
pentru Educație Fizică și Sport și 
conducerea Fpderației de fotbal au 
analizat ieri comportarea echipei 
noastre reprezentative de fotbal în 
meciul oficial cu reprezentativa Bul
gariei, precum și comportarea repre
zentativelor olimpice și de tineret in 
partidele amicale pe care le-au sus
ținut recent.

Apreciindu-se pozitiv disciplina 
tactică a echipei reprezentative A. 
ca și îndeplinirea de către majorita
tea jucătorilor a sarcinilor indivi
duale. unele reușite tehnice, jocul în 
general bun in apărare, precum și 
spiritul de angajare în joc. au fost 
subliniate totodată unele slăbiciuni 
cum sînt : nesincronizarea acțiunilor 
în fazele de atac, viteza de joc scă
zută, lipsa de decizie în momentele 
cheie ale atacului, ca și alte neajun
suri care au scăzut eficienta jocului, 
deși echipa noastră reprezentativă a 
obținut un rezultat bun și. odată cu 
acesta, calificarea în finala campio
natului balcanic intertări. Pentru re
medierea lipsurilor semnalate s-a 
stabilit să se lucreze in continuare cu 
stăruință, mai ales pentru sporirea 
capacității ofensive a echipei.

în urma analizei efectuate ieri, la 
propunerea conducerii tehnice a e- 
chipei naționale, a fost stabilit urmă
torul loț reprezentativ A : Răducanu, 
Speriatu. Coman — Zamfir M.. Ște- 
fănescu, Mehedințu, Sătmăreanu, 
Vigu — Zahiu, Stoica. Bbloni. Ior- 
dănescu. Rădulescu — Crișan, Bălăci, 
Radu II. Marcu.

în vederea intilnirii amicale cu e- 
chipa reprezentativă a U.R.S.S. — 
întîlnire care va avea loc la Bucu
rești, în ziua de 14 mai a.c. — lotul 
reprezentativ al României va fi con
vocat în seara de luni, 8 mai, ur-

mind ca miercuri, 10 mai, să joace 
o partidă amicală cu binecunoscuta 
echipă Espanol Barcelona, din prima 
ligă a Spaniei. După perioada pre
gătitoare menționată, la recomanda
rea conducerii tehnice și a observa
torilor federali prezenți la meciurile 
diviziei A. biroul Federației de fot
bal va definitiva echipa noastră 
pentru întilnirea cu echipa U.R.S.S. 
(Din lot și echipă vor fi absenți 
fundașul Cheran. accidentat la ulti
mul meci oficial, mijlocașul Dumi
tru. devenit indisponibil medical, 
precum și Romilă. care incă nu s-a 
restabilit de pe urma accidentului de 
joc suferit in meciul Steaua — Poli
tehnica Iași).

A fost stabilită, de asemenea, ur
mătoarea componentă a lotului o- 
limpic : Lung, Bucu — Grigore 
(Sportul studențesc). Agiu, Tilihoi, 
Lucuță, Barna, Bărbulescu — Leac, 
Mulțescu, Hajnal. Chihaia — Grigo
re. Dănilă, Nedelcu. Fanici, Vrîn- 
ceanu.

Formația olimpică va juca două 
meciuri amicale la Cairo, in zilele 
de 12 mai — cu Zamalek Sporting 
Club — și 14 mai — cu National 
Sporting Club.

De asemenea, a fost aprobată ur
mătoarea alcătuire a lotului repre
zentativ de tineret, care va susține 
la 14 mai. la Odesa. un meci amical 
cu echipa similară a U.R.S.S. : 
Windt. Mindrilă — Ion Marin, Stan- 
cu. Agachi. Irimia. Gali. Elisei — 
Ignat, Pet.cu. Vamanu. Țicleanu — 
Nucă, Cămătaru, Oancea, Coraș. An- 
tohi.

Pentru a da posibilitatea portaru
lui Speriatu. din lotul A. să joace 
efectiv, acesta va fi titular al echi
pei noastre de tineret in meciul de 
la Odesa,

tv

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Un fluture pe lampă — 
19,30, (sala mică) : Căsătoria — 
19,30, (sala Atelier) : Fata din 
Andros — 17.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Debu
turi : Irina Cufis — vioară ; Eliza 
Munteanu — violoncel — 18.
• Opera Română : Fidelio — 19.
• Teatrul de operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 19,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra4* (sala Schitu Măgureanu) :

Undeva, o lumină — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Alibi — 19,30.
• Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor — 15. 
Cititorul de contor — 19,30.
• Teatrul de comedie : Musafirul 
care n-a sunat la ușă ■— 19,30.
• Teatrul „Nottara44 (sala Ma- 
gheru) : Barbarii — 19,30, (sala 
Studio) : Conversație... — 19.
o Teatrul satirîc-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Varietăți pe 
portativ — 19,30, (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 : Cunună de frumuseți — 
19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu44 : Piatră 
la rinichi — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă44 : 134-1

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, 

8 și 9 mai. In țară : Vremea va deveni 
in general Instabilă, exceptînd jumăta
tea de est a țării, unde la începutul 
intervalului va râmîne frumoasă și căl
duroasă. Cerul va fi variabil, cu inno- 
rări mal accentuate, la început în ves
tul țârii, apoi și in celelalte regiuni. Vor 
cădea ploi locale, care vor avea și ca
racter de averse însoțite de descărcări 
electrice. Izolat va cădea grindină. Vin-

tul va sufla moderat, cu intensificări 
temporare, cu viteze de 50—60 kilometri 
pe oră, predominind din sectorul sud- 
estic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 5 și 15 grade, iar cele 
maxime Intre 15 și 25 de grade, local 
mai ridicate în primele zile, in Cîmpia 
Dunării, Dobrogea și Moldova. In 
București : Vremea frumoasă și căldu
roasă la începutul intervalului va de
veni in general instabilă. Cerul va fi 
schimbător. In a doua parte a inter
valului vor cădea ploi, ce vor avea și 
caracter de aversă însoțite de descăr
cări electrice. Vînt moderat, cu inten
sificări de scurtă durată. Temperatura 
In scădere spre sfîrșitul intervalului.

PROGRAMUL 1
12,00 Telex
12,05 Curs de limba spaniolă
12.30 în alb și negru : „Băiatul care a 

zburat cu condorii44
13.20 Muzică distractivă
14,15 Un fapt văzut de aproape. La 

Cirnpina într-o casă...
14.35 Ca pe Someș — cîntece și jocuri 

populare
15.00 Stadion — emisiune realizată de 

Cristian Topescu
16.30 Clubul tineretului
17,25 Film documentar dedicat aniver

sării a 160 de ani de la nașterea 
lui Karl Marx

17,40 Agenda cultural-artisticâ
18,10 Săptămina politică internă și in

ternațională

18.30 Antologia filmului pentru copii șl 
tineret : Charles Chaplin

19.30 Telejurnal
19.50 în direct : Tîrgul internațional de 

primăvară TIBCO ’78 șl salonul 
internațional al chimiei

20.00 Teleenciclopedia
20.40 Mari filme western : ..Cowboy44. 

Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor americane. în distribu
ție : Glenn Ford, Jack Lemon, 
Dick York. Regia : Eimer Daves

22.20 Telejurnal • Sport
22.30 Intîlni,re cu satira și umorul
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2

20.00 Desene animate
20.20 Tinerii și muzica lor
20.40 Bijuterii muzicale
21.30 Imagini ale posibilului. Literatura 

științifico-fantastică
22,00 Caseta cu imagini
23,00 închiderea programului

(o Istorie cu Harap Alb) — 10, 
Acțiunea Codaibul — 17.
e Circul București : Circul lilipu
tanilor de Ia Circul Mare din Mos
cova — 16; 19.30.

cinema
• Transamerica Express : SALA 
PALATULUI — 17,15; 20,15.
• Adios muchachos : CAPITOL 
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Ultimul post de control : 
SCALA — 9; 11,30; 14,15; 16,45; 
19,30.
• Gentleman Jim : FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA

VORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
• Aurel Vlaicu : PATRIA — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 
20.30, MODERN — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30.
• Urmăriți fără vină : LUCEA
FĂRUL — 9; 11; 13; 15; 16,45;
18,45; 20,30, BUCUREȘTI — 8.45;
10.45: 12,45; 14.45; 16,45; 18,45; 20.45.
• Dragoste și statistică (ambele
serii) : CINEMA STUDIO — 10:
14; 18.
• Rătăcire : CENTRAL — 9: 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15. GLORIA — 
9: 11.15; 13,30: 15,45; 18; 20.15. FLA
MURA — 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20,15.
• Benji : FLAMURA — 9.
• Alt bărbat, altă femeie : EX

CELSIOR — 9; 11,45; 14.30; 17,15; 
20, EFORIE — 9; 11,30; 14: 17; 19.30,
• Al șaptelea cartuș : VICTORIA 
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Tom și Jerry — 9.30: TI; 12.30;
14. Ciprian Porumbescu — 15,30;
18,30 : DOINA.
• 12 oameni furioși : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 
20;i5.
• Ediție specială : BUCEGI — 9; 
11,15: 13,15; 15,30: 17,45: 20.
• Din nou liniște : GRIVITA — 
9: 11,15: 13,30; 15.45: 18; 20.15.
• E atit de aproape fericirea : 
LIRA — 15.30; 18; 20,15.
• Sandokan — tigrul Malayezieî ; 
BUZEȘTI — 9; 1145; 13.30; 15.45; 
18: 20,15.
• Un bărbat și o femeie — 9,45; 
11.45, Animația S.U.A. in anii *38

(II) — 14: 16,15, Salariul groazei 
(ambele serii) — 18,30 : CINEMA
TECA.
• Urgia : FERENTARI — 15,30;
17,30; 19.30.
• Zmeul de hîrtie : DACIA — 9; 
12; 16; 19.
• Eu, tu și Ovidiu : PACEA — 
16; 18; 20.
• Poruncă întunecată : DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 18; 20.15.
• Septembrie : VOLGA — 9; 11.15; 
13.30: 16; 18.15: 20.15, MIORIȚA — 
9; 11; 13,15; 15.30; 17.45; 20.
• Urmărire periculoasă : GIU- 
LEȘTI — 9; 12: 16: 19.
• Corsarul : COTROCENI — 9; 
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15. FLA
CĂRA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15.

• Două mame t PROGRESUL — 
16; 18; 20
• Polițistul pilot de curse : ME
LODIA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
20,30, AURORA — 9; 11,15: 13.30; 
15.45; 18: 20,15.
• Mașina de întinerit : FLOREAS- 
CA — 15.30; 18: 20,15.
• Guerrilla ; TOMIS — 9; 11.15; 
13,30; 15.45: 18; 20,15.
• Concediul care nu a avut loc : 
POPULAR - 16; 18.
• Bătălia navală din 1894 : MUN
CA — 9: 11.15: 13,30: 15.45: 18; 20.
• Judecătorul din Bodrum : 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20.15.
• Profetul, aurul și ardelenii :
COSMOS — 16; 18: 20.
• Mînia : VIITORUL — 16; 19.
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COMITETUL PLENAR AL O.N.U. EVIDENȚIAZĂ:

Necesitatea instaurării unei noi 
ordini economice internaționale

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— La New York de desfășoară lucră
rile primei sesiuni a Comitetului ple
nar al O.N.U. pentru noua ordine 
economică internațională. Principalul 
punct al ordinii de zi se referă la 
examinarea și evaluarea factorilor 
care afectează economia mondială și 
îndeosebi tarile în curs de dezvol
tare. Dezbaterii® sesiunii sint faci
litate de documentele elaborate in 
acest scop de secretariatul O.N.U., 
precum și de unele state, intre care 
și România. în toate aceste docu
mente se subliniază ca principale 
obstacole în calea dezvoltării si sta
bilității economiei mondiale persis
tenta vechilor relații de inegalitate 
și inechitate dintre state, existenta 
și mai ales accentuarea protectionis- 
mului. perturbatiile monetare și fi
nanciare create de fluctuațiile cursu
lui de schimb al valutelor pe piețele

monetare occidentale, creșterea chel
tuielilor militare pe plan mondial etc.

Se subliniază, de asemenea, că în 
condițiile accentuării interdependen
tei pe plan international, toate sta
tele. fie ele.în- curs de dezvoltare sau 
dezvoltate, suferă intr-o măsură mai 
mare sau mai mică de existenta a- 
cestor obstacole. De aceea, toate sta
tele trebuie să acționeze cu fermitate 
pentru înfăptuirea unor schimbări 
radicale în sistemul relațiilor eco
nomice internaționale.

Delegațiile prezente consideră că la 
actuala sa sesiune comitetul plenar 
este chemat, potrivit mandatului în
credințat de Adunarea Generală a 
O.N.U.. să adopte măsuri de natură 
să impulsioneze negocierile care au 
loc în diferite organe si organisme 
internaționale pentru instaurarea 
noii ordini economice internaționale.

Un. nou act agresiv al rasiștilor 
sud-africani împotriva Angolei

• Forțele miiitare populare de eliberare mobilizate pentru 
respingerea rasiștilor • Aspra condamnare internaționala

LUANDA 5 (Agerpres). — Reluînd 
un comunicat al Ministerului Apără
rii al R.P. Angola, agențiile de pre
să informează că forțele militare ae
riene ale regimului rasist de la Pre
toria au atacat zona populată Cas- 
singa, de pe teritoriul Angolei. si
tuată la 250 km de granița cu Na
mibia. Violind spațiul aerian angolez
— se arată in comunicat — avioane 
militare ale R.S.A. au bombardat ta
băra de refugiați namibicni de Ia 
Cassinga și au lansat apoi trupa de 
desant. Victimele acestei noi agre
siuni a R.S.A. împotriva R.P. Ango
la au fost mii de refugiați — bă- 
trini, femei și copii, izgoniți de la 
locuințele lor din Namibia de repre
siunile trupelor sud-africane.

Forțele militare populare de elibe
rare — se arată in comunicatul Mi
nisterului Apărării — au fost mobi
lizate pentru respingerea imediată a 
agresiunii sud-africane și pentru a 
apăra suveranitatea națională a Ango
lei.

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).
— Președintele Organizației Poporu
lui din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.). Sam Nujoma. a decla
rat vineri, la New York, că organi
zația pe care o conduce consideră că 
atacul forțelor aeriene ațe regimului 
minoritar rasist de la Pretoria repre
zintă „un act deliberat de violentă 
pentru suprimarea locuitorilor nami- 
bieni care cer asigurarea drepturilor 
lor legitime la autodeterminare".

Referîndu-se la negocierile în pro
blema independentei Namibiei, el a 
spus : „Ne situăm pe poziția de con
tinuare a acestor negocieri și, în 
același timp, de intensificare a cam
paniei noastre militare împotriva ac
telor desperate ale fasciștilor sud- 
africani în etapa finală a existentei 
lor".

„Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, este serios îngrijo
rat de atacul armat întreprins de for
țele aeriene ale Africii de Sud îm
potriva Angolei “. a declarat presei 
purtătorul de cuvînt al O.N.U.

întrunit vineri la New York, Bi
roul de coordonare. al țărilor neali
niate a dat publicității o declarație 
prin care condamnă , cu tărie raidul 
aerian al forțelor sud-africane îm
potriva Angolei și arată că membrii 
Consiliului de Securitate trebuie să 
impună sancțiuni economice cores
punzătoare, inclusiv un embargo 
asupra livrărilor de petrol către 
Africa de Sud, așa cum se cere in 
hotârirea adoptată recent de sesiunea 
extraordinară a Adunării Generale 
in problema namibiană.

în declarația Biroului de coordo
nate al țărilor nealiniate, difuzată ca 
document oficial al Adunării Gene
rale și al Consiliului de Securitate, 
se arată, intre altele, că invazia 
inadmisibilă a forțelor, sud-africane 
împotriva Angolei reprezintă „un 
răspuns insolent al regimului de la 
Pretoria la adresa Națiunilor Unite11,

■ ■■■■■■■■■■ ■■

Parlamentele trebuie să acționeze pentru 
a determina adoptarea de măsuri pe linia 

dezangajării militare in Europa
Șeful delegației române la Conferința interparlamentară de la 
Viena ales președinte al Comisiei pentru securitatea europeană

VIENA 5 (Agerpres). — în cadrul 
lucrărilor celei de-a IlI-a Conferin
țe interparlamentare în problemele 
securității și cooperării în Europa 
s-au încheiat dezbaterile în plenul 
reuniunii. în intervențiile lor. nume
roși vorbitori au subliniat necesitatea 
depunerii unor eforturi susținute, 
inclusiv pe plan parlamentar, pentru 
prezentarea unor propuneri concrete 
vizind edificarea păcii și securității 
pe continent.

Delegația română a prezentat prin
cipalele acțiuni întreprinse de tara 
noastră pe linia Marii Adunări Națio
nale și a Grupului român al Uniunii 
Interparlamentare în vederea promo-' 
varii unor' largi contacte parlamen
tare. chemîndu-se la mobilizarea opi
niei publice în sprijinul aplicării 
prevederilor Actului final al C.S.C.E,

în continuarea lucrărilor conferin
ței, joi au început dezbaterile în co
misiile de. specialitate.

Ca o recunoaștere a contribuției și 
inițiativelor întreprinse de tara noas
tră pentru edificarea securității si 
cooperării în Europa, șeful delegației 
române, Tudor Drăganu, vicepre
ședinte al Grupului român al Uniunii 
Interparlamentare, a fost ales în 
unanimitate președinte al Comisiei 
pentru securitatea europeană, care 
urmează să elaboreze proiecte de re

zoluție în problemele securității pe 
continentul nostru. în cadrul comi
siei, deputatul român Alexandru Io- 
nescu a prezentat poziția tării noas
tre privind problemele dezarmării și 
dezangajării militare pe continent

Delegația română a propui, ca in 
documentul final care va fi adoptat 
de conferință să fie incluse preve
deri exprese privind necesitatea ca 
parlamentele să determine guvernele 
țărilor semnatare ale Actului final al 
Conferinței pentru securitate si coo
perare în Europa să treacă la adop
tarea de măsuri concrete pe linia 
dezarmării si dezangajării militare, 
să participe activ la lucrările sesiunii 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrate dezarmării. Dele
gația română a propus, totodată, or
ganizarea unui colocviu parlamentar 
pe problemele militare ale securită
ții europene, tinerea unor reuniuni 
parlamentare subregionale, aborda
rea, in cadrul Uniunii Interparla
mentare, a problemei dezarmării, in 
lumina rezultatelor sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. O im
portanță deosebită ar avea-o. in acest 
context, convocarea unei conferințe 
interparlamentare, avind ca tematică 
dezarmarea și dezangajarea militară 
in Europa.

P. C. Mexican va participa cu drepturi depline 
la alegerile parlamentare viitoare

CIUDAD DE MEXICO 5 (Ager
pres). — Comisia Federală Electora
lă a Mexicului a adoptat hotărirea să 
fie înregistrat Partidul Comunist 
Mexican, in vederea participării sale 
cu drepturi depline la alegerile par
lamentare din anul viitor.

Alături de partidul comunist, au 
mai fost înregistrate Partidul Socia
list al Muncitorilor, și Partidul De
mocrat Mexican. Agenția Prensa La

tina. care transmite știrea, precizează 
că înregistrarea celor trei partide s-a 
făcut „condiționat", in sensul că noua 
lege a organizațiilor politice, intrată 
în vigoare în Mexic la începutul a- 
nului curent, prevede că înregistra
rea ' electorală „definitivă" va putea 
fi obținută automat numai de acele 
partide care la scrutinul parlamen
tar din 1979 vor obține un minim de 
1,5 la sută din voturile exprimate.

PHENIAN

CONVORBIRI ÎNTRE TOVARĂȘII 
HUA KUO-FEN ȘI KIM IR SEN

PHENIAN 5 (Agerpres). — Hua 
I Kuo-fen, președintele C.C. al Parti- 
! dului Comunist Chinez, premierul 

Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
a sosit, vineri, la Phenian pentru o 
vizită oficială de prietenie in R.P.D. 
Coreeană — informează agenția Chi
na Nouă. La sosirea la Phenian. Hua 
Kuo-fen și persoanele care îl înso
țesc au fost întîmpinați de Kim Ir 
Sen. secretar general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, președinte
le R.P.D. Coreene, de alti conducă
tori de partid și de stat.

PHENIAN 5 (Agerpres). — La 
Phenian au avut loc vineri convor

biri între Kim Ir Sen. secretar ge
neral al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene, și Hua Kuo-fen. președintele 
C.C. al P.C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, aflat 
într-o vizită oficială de prietenie în 
R.P.D. Coreeană.

Cu acest prilej, informează agen
ția A.C.T.C.. a avut loc un schimb 
de păreri in problemele ridicării re
lațiilor de prietenie si cooperare 
dintre cele două partide si tari pe o 
treaptă nouă, superioară. în proble
me internaționale de interes comun 
si într-o serie de alte probleme.

DE PRETUTINDENI

In sprijinul întăririi
DAMASC 5 (Agerpres). — Președin

tele Sudanului. Gaafar El Nimeiri. 
care a sosit vineri la Damasc, a 
avut o întrevedere cu președintele 
Siriei. Hafez Al-Assad. în cursul 
căreia au fost dezbătute aspecte le
gate de consolidarea solidarității 
arabe si ultimele evoluții intervenite 
în. situația din Orientul Mijlociu. 
Șeful statului sudanez, care deține 
in prezent funcția de președinte al 
Comitetului de solidaritate arabă. în
treprinde un turneu în mai multe 
state arabe cu misiunea de a acționa 
în direcția restabilirii si consolidării

solidarității arabe
unității arabe — relatează agenția 
M.E.N. Vizita la Damasc a fost pre
cedată de convorbirile avute la Ale
xandria. cu președintele Egiptului. 
Anwar El Sadat,

Imediat după sosirea președintelui 
Sudanului la Damasc. Hafez Al- 
Assad a declarat ziariștilor că toate 
statele arabe nu-si vor precupeți 
eforturile pentru realizarea solidari
tății arabe. în prezent, este impor
tant să cădem de acord asupra con
ținutului solidarității arabe, a subli
niat șeful statului sirian.

■ ■ ■ H
agențiile de presă transmit:

Consultările sovieto—a- 
mericune Privind limitarea co
merțului international cu arme au 
început la Helsinki. La 3 mai a avut 
loc prima reuniune consacrată pro
blemelor organizatorice ale consultă
rilor. iar la 4 mai au început lucră
rile in plen.

Peste 45 000 de munci
tori spanioli au dern°nstrat ioi 
după-amiază in mai multe localități 
ale provinciei Barcelona in sprijinul 
revendicărilor lor privind îmbunătă
țirea condițiilor de trai și de muncă 
in cadru! negocierii unor noi con
tracte colective.

Cuba a fost aleasă sediu 
al viitoarei reuniuni ministeriale a 
Biroului de coordonare al țărilor ne
aliniate. care se va desfășura la 
Havana, în perioada 15—20 mai.

în 26 de țări în curs de 
dezvoltare din Africa ?l sud-es-
tul Asiei, avind o populație de 230 
milioane locuitori, se înregistrează o 
criză de produse alimentare, determi
nată în special de calamitățile natu
rale — a anunțat. un purtător de cu
vînt al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație si Agricultură 
(F.A.O.).

în Mongolia a încePut cam- 
pania de pregătire a alegerilor în 
huralurile populare de aimakuri, o-

rășenești și raionale de deputați 
populari, care vor avea loc la 11 iu
nie.

Un protocol iugoslavo- 
Chin&Z cu Pnvire la convorbirile 
desfășurate între delegațiile celor 
două țări, care au participat la cea 
de-a treia sesiune a Comisiei mixte 
pentru schimburile comerciale dintre 
R.-S. F. Iugoslavia si R. P. Chineză, 
s-a semnat la Belgrad. Documentul 
exprimă satisfacția celor două părți 
pentru creșterea schimburilor comer
ciale iugoslavo-chineze. care au a- 
tins, în 1977. 90 milioane dolari, ceea 
ce reprezintă de trei ori mai mult 
decît în anul precedent Se așteaptă 
ca volumul acestor schimburi să se 
dubleze în cursul anului 1978.

în cadrul manifestărilor prile
juite de a 60-a aniversare a for
mării statului national unitar 
român. Federația societăților de 
filme a Indiei a organizat la 
Delhi un „Festival al filmului 
românesc". în fața unui nume
ros public sint prezentate filme
le „Columna", „Valurile Dună
rii", „Stejar, extremă urgență", 
precum și filme documentare. 
Totodată, a fost organizată o ex
poziție de fotografii reprezen- 
tind aspecte ale dezvoltării cul
turale. tehnico-științifice și alte 
realizări ale poporului român. 
Ambele manifestări se bucură 
de o caldă apreciere din partea 
publicului.

Delegație. Delegatia de Prie
tenie a Uniunii Socialiste a Po
porului Muncitor din Iugoslavia 
(U.S.P.M.I4 și-a încheiat vizita in 
R.P. Chineză și a părăsit, vineri. Pe
kinul.

Președintele Angolei 
a primit delegația 

economico-comercială 
română

LUANDA 5 (Agerpres). — Pre
ședintele M.P.L.A. — Partidul Muncii 
și al Republicii Populare Angola, A- 
gostinho Neto, a primit delegația 
economico-comercială română con
dusă de Ion Ceaușescu, adjunct al 
ministrului agriculturii și industriei 
alimentare, care a efectuat o vizită 
la Luanda. Cu acest prilej a avut loc 
un schimb util de păreri privind co
operarea economică și schimburile 
comerciale româno-angoleze. în spiri
tul raporturilor de prietenie și soli
daritate statornicite între cele două 
țări, partide și popoare. Președintele 
Agostinho Neto a exprimat dorința 
de a se promova și diversifica mai 
intens colaborarea economică' bilate
rală in raport cu cerințele și poten
țialul României și Angolei. apreciind 
că acordurile semnate recent la 
București oferă un cadru adecvat în 
acest scop.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
tntr-o atmosferă de înțelegere și cal
dă colaborare prietenească, a parti
cipat Ion Moraru, ambasadorul 
României în Angola.

Președintele Turciei 
a primit pe 

ambasadorul României
ANKARA 5 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Turcia, Fahri 
Korutiirk, a primit în vizită de ră
mas bun pe ambasadorul României 
la Ankara, George Marin, în legătură 
cu încheierea misiunii sale în aceas
tă țară.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmise 
președintelui Fahri Korutiirk un 
salut prietenesc, urări de sănătate și 
fericire personală, precum și urări 
de prosperitate și progres poporului 
turc prieten.

Mulțumind călduros, președintele 
Fahri Korutiirk a rugat să se 
transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu sentimentele sale de stimă 
și prețuire, însoțite de cele mai cor
diale urări de sănătate, fericire și de 
noi succese în activitatea pe care o 
desfășoară pentru înflorirea patriei 
și a națiunii române, pentru triumful 
păcii și dreptății în lume.

• SOARELE Șl EPI
DERMA. Unii specialiști sint 
înclinați să considere că în
mulțirea cazurilor de can
cer al pielii se datorează spori
rii cantității de radiații solare 
ce ajung pe Pămint. în realita
te. arată prof. Fr. Greiter, de la 
Universitatea din Viena, cantita
tea de raze ultraviolete recepțio
nată pe Pămint în anii din urmă 
s-a menținut la nivelul înregis
trat in 1880. Vina pentru creș
terea afecțiunilor maligne ale 
epidermei o poartă unii factori 
de civilizație ; oxidul de carbon 
din atmosferă, climatizarea arti
ficială (care deshidratează pie
lea), radiațiile electromagnetice, 
sedentarismul, abuzul de medi
camente, tensiunea nervoasă, 
alimentația dezechilibrată, ex
cesul de detergenți și săpunuri 
alcaline etc. Desigur, o expune
re necontrolată la acțiunea ra
zelor solare nu este indicată, dar 
trebuie reamintit că soarele are 
o influentă binefăcătoare asupra 
organismului.

Un discurs al președintelui Carter
referitor la sistemul juridic american

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Intr-un discurs pronunțat la Los 
Angeles, președintele Jimmy Carter 
a adus critici sistemului juridic al 
Statelor Unite, pronunțindu-so pentru 
instituirea unei justiții mai echitabile 
și accesibile tuturor — transmit agen
țiile U.P.I., A.F.P. și Reuter. Justiția 
americană, a spus președintele, îi 
trimite pe cei săraci la închisoare, în 
timp ce ii favorizează pe cei avuți 
și puternici. Una din cauzele acestei 

«situații o constituie faptul că cetă
țenii săraci nu își pot permite să îi 
plătească pe avocați pentru obține
rea unui proces corect. în Statele 
Unite există cea mai mare concen
trare de juriști din lume, dar 90 la 
sută dintre oamenii legii se află la 
dispoziția a 10 la sută dintre cetă
țeni.

Președintele a criticat faptul că, din 
525 de judecători federali, numai 20

sint negri sau de origine latino-ame- 
ricană și numai șase — femei. „Nu 
putem vorbi de apărarea drepturilor 
omului in alte țări, dacă nu facem 
tot ce este posibil pentru protejarea 
drepturilor propriilor noștri cetățeni** 
— a spus președintele Carter, cerînd 
ca justiția americană să fie simplifi
cată, mai puțin lentă, mai imparțială, 
mai puțin supusă presiunilor puterii 
politice și economice și, mai ales, ac
cesibilă tuturor.

în timpul vizitei la Los Angeles, 
președintele a vizitat ghetoul negri
lor, Watts, care în 1965 a fost scena 
unor puternice ciocniri rasiale. în pe
rioada care a trecut de atunci — no
tează agenția France Presse — situa
ția economică și socială a populației 
de culoare nu s-a ameliorat aici de
cît în mică măsură, șomajul atingind, 
de pildă, o rată de 39 la sută.

Noi tentative de mediere pentru normalizarea relațiilor 
dintre Etiopia și Somalia

ADDIS ABEBA 5 (Agerpres). — 
Cei nouă membri ai Comitetului de 
mediere pentru normalizarea relații
lor dintre Etiopia și Somalia se vor 
reuni, intr-un viitor apropiat, la 
Nairobi — informează agenția France 
Presse. citind surse ale Organizației 
Unității Africane din Addis Abeba. 
Noua reuniune — precizează agen
ția citată — va fi o urmare a întîl-

nirii din decembrie, care a avut Ioc 
la Freetown (Sierra Leone), în ca
drul căreia cele două țări au căzut 
de acord „să înceteze orice activita
te ostilă între ele". La viitoarea reu
niune — programată pentru jumăta
tea lunii mai — vor participa mi
niștrii afacerilor externe ai țărilor 
membre ale comitetului — Algeria, 
Camerun. Gabon, Nigeria, Senegal, 
Sierra Leone, Togo, Zair și Zambia.

• LENTILE DE CON
TACT. Lentilele de contact, 
care se aplică direct pe globul 
ocular, încep să ciștige teren în 
detrimentul clasicilor ochelari. 
In Franța, de pildă, 300 000 de 
persoane poartă asemenea lenti
le, cărora li s-au adus, în ulti
mul timp, un șir de imbunătă- 
țiri substanțiale. Cercetătorii 
studiază în prezent posibilitatea 
fabricării lentilelor de contact 
dintr-un produs special, sensi
bil la razele solare ; respectiv, 
la lumină mai puternică, lentila 
dobindește un colorit mai închis, 
ceea ce sporește capacitatea de 
absorbție a razelor solare. De la 
stofele cu efect „șanjant", ne 
putem așadar aștepta șl la len
tile cu un efect similar.'

• ȘCOALA VIRSTNI- 
CILOR. Gerontologii maghiari 
au luat inițiativa de a organiza 
cursuri speciale pentru persoa
nele care urmează să iasă la 
pensie, scopul acestor cursuri 
fiind de a contribui la atenuarea 
problemelor ce survin odată cu 
schimbarea modului de viață. 
Potrivit statisticilor, o Cincime 
din populația Ungariei, respec
tiv 2 200 000 de persoane, au 
atins sau au depășit virstă de 
pensionare. Se știe că mulți 
pensionari, rupți de timpuriu de 
viata activă (Organizația Mon
dială a Sănătății consideră ca 
persoane de vîrstă medie pe 
cele intre 45 și 59 ani, ca per
soane „în virstă" pe cele intre 
60 și 74 ani, și ca „bătrîni** per
soanele de peste 75 ani), se simt 
oarecum dezorientați. Or, prac
tica demonstrează că după pen
sionare speranța . de viață este 
de 15—20 de ani, timp pe care 
unele persoane in virstă nu știu 
să-l folosească. Cursurile amin
tite, care se organizează în ca
drul întreprinderilor, au meni
rea de a stimula aceste persoane 
să desfășoare o activitate cores
punzătoare vîrstei.

• CAI ÎN MINIA
TURĂ. Un fermier din Statele 
Unite a reușit, prin încrucișări 
succesive, să obțină cei mal 
mici cai cu putință, foarte cău- 
tati de parcurile zoologice din 
întreaga lume. Pentru a avea o 
imagine a dimensiunii acestor 
cai pitici, ei au fost fotogra- 
fiați alături de un cal normal 
de tracțiune (imaginea alătu
rată).

3. înarmările: profunde consecințe negative 
asupra dezvoltării economice mondiale

Ne pronunțăm pentru măsuri concrete de dezarmare, și în 
primul rînd de dezarmare nucleară, pentru trecerea la reducerea 
cheltuielilor militare care apasă greu pe umerii tuturor popoare
lor și accentuează instabilitatea economică din lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Dezarmarea generală — și in pri

mul rînd cea nucleară — constituie 
o cauză vitală a tuturor popoarelor 
și, de aceea, revine tuturor statelor 
îndatorirea de a contribui la soluțio
narea acestei probleme cardinale a 
zilelor noastre.

După cum se știe, partidul nostru, 
România socialistă atrag in perma
nență atenția asupra primejdiilor pe 
care le comportă pentru pacea și 
securitatea internațională continua
rea, in proporții fără precedent, a 
cursei înarmărilor, perfecționarea 
armamentelor nucleare și clasice; tot
odată, țara noastră relevă, in mod 
statornic, consecințele profund nocive 
pe care cursa înarmărilor, umflarea 
continuă a bugetelor militare le au 
pentru nivelul de trai al popoarelor, 
pentru dezvoltarea economică a tu
turor statelor, indiferent de mărime, 
de grad de dezvoltare, de orînduire 
socială. Tocmai asupra acestui aspect 
ne vom opri in articolul de fată.

Este cunoscută legenda Danaidelor, 
personaje mitologice care ar fi fost 
pedepsite de zei să toarne mereu 
apă intr-un butoi fără fund. Ca in
tr-un asemenea butoi al Danaidelor 
varsă omenirea, în zilele noastre, 
fonduri imense, resurse materiale, 
energii umane, care sint irosite pen
tru înarmări, pentru producerea de 
mijloace de distrugere și exterminare 
în masă, deci in scopuri neproductive, 
antiumane

Cheltuielile militare cresc an de 
an, luind proporții fără precedent. 
Dacă la incheierea celui de-al doilea 
război mondial, bugetele militare ale 
statelor totalizau aproximativ 50 mi
liarde de dolari anual, in prezent 
această cifră este de 8 ori mai mare, 
sumele cheltuite in 1977 fiind esti
mate, după calcule provizorii, Ia

peste 400 miliarde de dolari. Pentru 
întreaga perioadă postbelică cheltuie
lile militare se ridică la peste 6 000 
miliarde de dolari, sumă care depă
șește valoarea tuturor bunurilor pe 
care omenirea a ajuns să le producă 
intr-un an. Aceste sume se plătesc 
de către popoare, care-și văd 
astfel diminuate veniturile. Consu
mul personal și investițiile în scopul 
dezvoltării economice sînt principa
lele victime ale sporirii fondurilor 
alocate pentru înarmări. Potrivit 
calculelor O.N.U. — convertindu-se in 
dolari totalitatea cheltuielilor militare 
pe plan mondial — de fiecare dolar 
(100 cenți), din aceste cheltuieli. 42 de 
cenți sint asigurați pe seama restrin- 
gerii consumului personal. 29 de 
cenți — pe seama investițiilor in 
capital fix (mașini, utilaje, construc
ții etc), iar restul pînă la 100 cenți 
prin reducerea exporturilor și impor
turilor, precum și a cheltuielilor ad
ministrației de stat.

Sustragerea din circuitul productiv 
a resurselor materiale, în cantități 
uriașe, are ca unul din efectele ne
mijlocite perturbarea dezvoltării ra
ționale și echilibrate a forțelor 
de producție ale societății. Cit 
timp are nevoie omenirea pen
tru recuperarea pierderilor de resur
se pricinuite de înarmări ? Un stu
diu interesant au făcut in această pri
vință specialiștii Institutului interna
tional de cercetări în problemele pă
cii din Stockholm (S.I.P.R.I.) : por
nind de la faptul că volumul cheltu
ielilor militare anuale reprezintă 7—8 
la sută din produsul social mondial si 
tinind seama că acest produs sporește 
in medie cu 2—2.5 la sută pe an, ei 
au ajuns la concluzia că înarmările 
absorb anual echivalentul creșterii e-

conomice mondiale pe o perioadă de 
3-4 ani.

înarmările devorează cu lăcomie u- 
riașe cantități de materii prime, care 
ar putea fi utilizate în vederea creș
terii producției civile. Efectele aces
tei imense risipe sint cu atît mai ne

tru producerea și perfecționarea mij
loacelor de distrugere. In prezent, ju
mătate din totalul specialiștilor ocu
pați în cercetare-dezvoltare (circa 
500 000 de oameni de știință și in
gineri) și aproape 40 la sută din fon
durile alocate în acest scop pe plan 
mondial sînt îndreptate in sfera creă
rii și perfecționării mijloacelor de dis
trugere.

Cursa înarmărilor s-a dovedit a fi 
unul din factorii principali ai insta
bilității economice și inflației, care 
face de mai multi ani ravagii in ță
rile occidentale, repercutîndu-se asu
pra nivelului de trai al muncitorilor 
si al altor categorii cu venituri fixe.

• Cheltuielile militare înghit într-un an echivalentul sporului 
economiei mondiale pe 3—4 ani • 60 milioane de persoane și 
imense resurse materiale deturnate de la rosturile lor firești
• Cursa înarmărilor — un factor principal al instabilității econo
mice • România militează activ pentru înfăptuirea unui program

cuprinzător de dezarmare

gative cu cit astăzi resursele lumii 
de materii prime, combustibili și e- 
nergie nu sint nelimitate. în anumi
te cazuri, cum este cel al petrolului, 
rezervele epuizindu-se în ritm acce
lerat. Ce poate fi mai elocvent pen
tru această nesăbuită risipă decit 
faptul că anual se utilizează în sco
puri militare o cantitate de produse 
petroliere egală cu consumul total al 
țărilor de pe un întreg continent, cel 
african ?

La risipa de resurse materiale se 
adaugă cea de resurse umane. Nu 
mai puțin de 60 milioane de oa
meni — si anume din categoriile cele 
mai active si mai capabile de efort 
fizic și intelectual — sint folosiți in 
cadrul forțelor armate și în alte ac
tivități cu caracter militar.

Și mai grav este faptul că inteli
genta omenească, știința sint detur
nate de la rosturile lor firești, de a 
servi progresul umanității, si îndrep
tate într-o proporție însemnată pen

Se știe că, multă vreme, adepții 
cursei înarmărilor din Occident au 
încercat să acrediteze ideea potrivit 
căreia dezvoltarea producției de ar
mament ar impulsiona economia ca
pitalistă, i-ar asigura o mai mare 
stabilitate și un grad ridicat de fo
losire a capacităților de producție și 
a forței de muncă. Evoluțiile, mai a- 
les din ultimii ani. arată insă că es
caladarea cheltuielilor militare a avut 
consecințe dintre cele mai neprevă
zute pentru economia capitalistă, care 
traversează astăzi cea mai profundă 
criză pe care a cunoscut-o in perioa
da postbelică. în timp ce ritmul pro
ducției industriale înregistrează va
lori scăzute, numărul șomerilor se 
apropie de 20 de milioane, iar rata 
medie anuală a inflației se situează 
în jur de 10 la sută. De asemenea, 
prelevarea unor enorme mijloace bu
getare pentru înarmare a dus în ță
rile capitaliste Ia o insuficientă fla
grantă a creditelor pentru nevoi so-

ciale : construcții de locuințe, trans
porturi, învătămînt și sănătate pu
blică. asigurări sociale si servicii că
tre populație.

Cheltuielile militare determină 
dezechilibre profunde în balanțele co
merciale si de plăți externe ale sta
telor, accelerează procesele inflațio
niste și. în felul acesta, erodează con
tinuu puterea de cumpărare a mo
nedelor. La rindul ei, actuala criză 
financiar-valutară din Occident, ca
racterizată printr-o instabilitate gene
rală a monedelor, se răsfringe cu 
grele consecințe asupra economiei și 
comerțului mondial. încetinind ritmu
rile de creștere, stimulind politicile 
protecționiste, ceea ce constituie o se
rioasă frină în calea progresului ge
neral. 6

în același timp, cursa înarmărilor 
se răsfringe negativ asupra relațiilor 
economice dintre state. Comerțul in
ternational este stînjenit, volumul său 
crește mai lent decit ii permite pro
gresul economic ; in calea dezvoltă
rii largi a relațiilor economice se ri
dică obstacole legate de schimburile 
de mărfuri așa-numite strategice sau 
de produse cu un înalt grad de teh
nicitate. care prin natura lor ar pu
tea sluji întăririi capacităților mili
tare. Se practică încă embargouri co
merciale. discriminări la stabilirea ta
xelor vamale, care constituie tot atitea 
bariere in calea schimburilor economi
ce. înarmările restrîng. totodată, sfera 
acțiunilor de cooperare, a formelor 
noi de relații economice între state, 
care, dacă ar fi larg promovate, ar 
contribui la realizarea unei mai ra
tionale diviziuni internaționale a

muncii, la intensificarea procesului de 
întrepătrundere reciprocă a interese
lor economice, ceea ce ar fi în avan
tajul tuturor statelor.

Totodată, spirala Înarmărilor are 
grave consecințe asupra dezvoltării 
țărilor „lumii a treia", atrase tot mai 
mult în virtejul cheltuielilor milita
re. in pofida uriașelor nevoi de lichi
dare a rămmerii în urmă ; practic, 
cursa înarmărilor constituie unul 
din factorii primordiali ai menținerii 
și adincirii decalajelor economice — 
cu implicații serioase asupra întregii 
omeniri — de acest aspect urmînd să 
ne ocupăm într-un articol distinct.

Aspectele evocate, la care s-ar pu
tea adăuga multe altele, subliniază 
interesul profund, vital, a! tuturor 
popoarelor, al tuturor statelor de a 
se trece neintîrziat la înfăptuirea 
unor măsuri efective de dezarmare. 
Firește, aceasta ar contribui, în pri
mul rînd. la dezvoltarea încre
derii. la îmbunătățirea genera
lă a climatului internațional. în 
același timp, prin dezarmare s-ar e- 
libera uriașe mijloace materiale și 
umane, care, folosite în scopul dez
voltării. ar aduce o contribuție deo
sebit de importantă la creșterea ge
nerală a gradului de civilizație și 
bunăstare al planetei noastre. Se es
timează. de pildă, că in condițiile in 
care dezarmarea ar fi înfăptuită in
tegral, fondurile cheltuite azi în 
scopuri militare ar permite dublarea, 
în următorii zece ani, a produsului 
social mondial, ceea ce ar determina 
o puternică creștere a nivelului de 
viată al tuturor popoarelor.

® ARBUST... MEDA
LIAT. A devenit un lucru obiș
nuit ca animalele să primească 
distincții : la tirguri de vite, la 
concursuri de frumusețe canină, 
atunci cind salvează oameni de 
la înec sau „colaborează" cu va
meșii la depistarea traficanților 
de droguri etc. Nu același lu
cru se poate spune despre plan
te. Și totuși, un asemenea eve
niment s-a petrecut în Turcia. 
Un ienupăr care creștea la mar
ginea orașului Konya este poate 
singurul arbust medaliat din 
lume. Cindva, in jurul său foș
neau păduri dese și maiestuoa
se, dar cu. timpul ele au dispă
rut, unicul supraviețuitor fiind 
această tufă. Tocmai de aceea 
locuitorii orașului au hotărit să 
ii acorde întreaga lor prețuire. 
Pe medalia decernată ienupăru- 
lui stau scrise următoarele cu
vinte : „Salutăm acest arbust 
solitar care a rezistat toporului, 
nepăsării omului și secetei".

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA :

Pornind de la aceste realități, de la aceste deziderate fundamentale 
ale lumii contemporane. România se pronunță in modul cel mai ferm 
pentru unirea eforturilor popoarelor, ale tuturor forțelor democratice, în 
vederea înfăptuirii dezarmării. Fără îndoială, elaborarea cu prilejul apro
piatei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. a unui program de 
măsuri și acțiuni care să deschidă calea unor progrese concrete in a- 
_ceastă direcție ar răspunde în cel mai înalt grad intereselor și aspira
țiilor tuturor statelor, tuturor popoarelor, s-ar înscrie ca o contribuție 
remarcabilă la făurirea unui viitor pașnic și prosper întregii omeniri.

Gh. CERCELESCU

• CLEI CHIRUR
GICAL. în Bulgaria a fost 
sintetizat un „clei** special bio
logic. Experimentarea clinică a 
acestui clei destinat lipirii țesu
turilor epiteliale și a țesuturilor 
ficatului, plămînilor, mușchilor 
a început cu ani in urmă. Re
zultatele obținute au depășit aș
teptările. Cleiul pentru țesuturi, 
care a primit denumirea de 
,.Kanokonlit-B“, a fost utilizat 
cu succes la clinica chirurgicală 
din orașul Burgas chiar și în 
cazul unor ulcere perforate.

cod 71 341. București Piața Scîntelf nr. 1. Tel. P 60 10. 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale și difuzorll din întreprinderi și Instituții. în străinătate, abonamentele ce fac prin ILEXIM - departamentul 
export-import presă, P. O. BOX 136—137 telex : 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEII «o 360


