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9 MAI-ZIUA INDEPENDENȚEI, ZIUA VICTORIEI

INDEPENDENTA, LIBERTATEA, PACEA -
cauze scumpe României socialiste

Ziua de 9 Mal are pentru po
porul român o dublă semnificație: 
sărbătorim în această zi proclamarea 
— in urmă cu o sută unu ani — a 
independentei de stat a României, 
precum și măreața victorie obținută 
acum 33 de ani de popoarele iubi
toare de libertate asupra fascismu
lui; deși despărțite în timp prin multe 
zeci de ani, cele două evenimente 
se află intr-o firească continuitate, 
ambele marcind momente de răs
cruce in istoria neamului românesc, 
în lupta lui necurmată pentru liber
tate națională și 
dreptul la o viață 
de sine stătă
toare, pentru pro
gres social și 
pace.

NEATÎRNA- 
REA - IDEAL 
MULTISECU
LAR. într-ade- 
văr, de Ia începu
turile existentei 
milenare a po
porului nostru, in 
inima lui a ars 
pururea vie, cu 
putere mereu re- 
intețită, flacăra 
idealurilor de ne
atârnare. Așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu, românii 
nu și-au plecat nicicind capul 
sub jug străin, n-au socotit vreodată 
că poate exista un preț prea mare 
pentru a-și apăra ființa de neam și 
meleagurile străbune. în filele zbuciu
matei istorii a poporului nostru sînt 
înscrise cu litere de aur bătăliile îm
potriva năvălitorilor; purtate sub con
ducerea unor voievozi și domnitori 
patrioți ca Mircea cel Bătrân. Vlad 
Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Vi
teazul. revoluțiile de la 1821 si 1848, 
in cursul cărora românii si-au afir
mat hotărît dreptul la viată națională 
proprie, unirea de la 1859. pas decisiv 
spre împlinirea aspirațiilor de uni
tate națională.

Un jalon esențial pe acest drum de 
lupte eroice și grele 
constituit proclamarea, 
narea reprezentanților, 
ței de stat a țării, la 
act politic pecetluit 
vărsat de ostașii români pe timpu
rile de bătălie de la Grivița. Rahova. 
Plevna, Smirdan, în războiul de in-

dependență din 1877—’78, război în 
care tinăra armată română a luptat 
în strinsă unitate cu armatele ru
sești. cu voluntarii bulgari. Lumea 
întreagă a putut să vadă că inde
pendenta n-a fost rezultatul unor 
conjuncturi politice, nu s-a datorat 
..mărinimiei" unor cancelarii străine, 
ci a izvorit din voința poporului nos
tru. a fost opera sa proprie, rodul 
luptelor eroice și eforturilor neslăbi
te ale românilor, al consecventei cu 
care au militat pentru drepturile lor.

Cucerindu-și independența națio-

mân. din anii ilegalității. Si legămtn- 
tul a fost pe deplin

PARTIDUL -
TORUL LUPTEI 
FASCISMULUI.
lipi. P.C.R. s-a situat consecvent în 
primele rinduri ale forțelor ce s-au 
împotrivit știrbirii prerogativelor su
verane ale tării de către puterile 
străine Si monopolurile imperialiste, 
s-a ridicat cu cea mai mare fermita-

respectat.
ORGANIZA- 
ÎMP0TRIVA 

în anii interbe-

llber șl stăpln pe destinele sale. Dez
voltarea în ritmuri înalte a economiei 
naționale — și. pe această bază, creș
terea puterii etonomice a tării, spo
rirea avuției naționale — asigurarea 
deplinei egalități în drepturi a tutu
ror cetățenilor români, maghiari, ger
mani si de alte naționalități, fău
rirea și consolidarea unității moral- 
politice a poporului în jurul parti
dului. dezvoltarea conștiinței sotia- 

' liste a maselor au așezat temelii de 
nezdruncinat neatîrnării tării, afir
mării sale ca stat

în cele mai multe zone, plantele 
prăsitoare au răsărit și se dezvoltă 
normal. Dintre toate, vegetația este 
mai avansată la sfecla de zahăr, 
plantă tehnică valoroasă, care 
s-a cultivat in acest an pe o su
prafață de 260 000 hectare. De a- 
ceea. pe agenda preocupărilor spe
cialiștilor si cadrelor de conducere 
din unitățile agricole, precum si 
ale organelor de specialitate se în
scriu cu prioritate, în aceste zile, 
lucrările de întreținere la sfecla 
de zahăr. Cum se prezintă această 
cultură agricolă si în ce fel tre
buie executate aceste lucrări ?

..Condițiile specifice din această 
primăvară — umiditate mai ridi
cată in sol și temperaturi optime 
— au asigurat, in majoritatea zo
nelor tării, răsărirea mai re
pede a sfeclei de zahăr — ne-a 
spus tovarășul Gheorghe Rizescu, 
director general al Centralei za
hărului. Ploile au determinat 
însă și răsărirea buruienilor. 
De aceea, se impune folosirea tu
turor mijloacelor mecanice si a 
forței de muncă din unitățile agri
cole la executarea lucrărilor de 
întreținere a culturilor. în alte zone 
ale tării, pe porțiuni mai mici, la 
suprafața solului s-a format o 
crustă care stînieneste dezvoltarea 
normală a plantelor. Prin lucrări 
corespunzătoare. această crustă 
trebuie spartă cît mai repede. în- 
trucît sfecla de zahăr a răsărit

înaintea altor plante prăsitoare — 
ea a fost insămintată de altfel si 
mai repede — este absolut necesar 
ca acest decalai să tie folosit cu 
chibzuință, astfel incit să se poată 
cîștiga un avans la executarea lu
crărilor de întreținere. Din consta
tările făcute de specialiști pe teren 
rezultă că. în multe zone din su
dul tării, este posibil să se pro
ducă atacuri de dăunători, cum 
sînt gărgărița și rățișoara. Zilele 
trecute, cînd temperaturile au fost 
foarte ridicate, s-au semnalat a- 
cești dăunători în culturile de 
sfeclă de zahăr din județele Olt, 
Dolj. Ilfov și Ialomița. Ploile 6i 
temperaturile scăzute din ultimele 
zile au oprit atacul lor. Dar peri
colul dăunătorilor există. Impor
tant este ca in toate unitățile a- 
gricole cultivatoare de sfeclă de 
zahăr, precum si la centrele de 
protectie a plantelor să se asigure 
substanțele chimice necesare si să 
se treacă la aplicarea lor îndată 
ce specialiștii constată atacul dă
unătorilor. Efectuîndu-se cu răs
pundere atît prașilele. cit și com
baterea dăunătorilor, va putea fi 
menținută- o densitate ridicată a 
plantelor, vor fi create condiții op
time pentru dezvoltarea lor. asigu- 
rîndu-se ■ astfel obținerea de recol
te mari la hectar".

în majoritatea unităților agrico
le. îndeosebi în zonele unde sfecla 
de zahăr a răsărit mai repede, lu

crările de întreținere se execută 
cu intensitate. Din datele centrali
zate la Ministerul Agriculturii si 
Industriei Alimentare rezultă că 
pină ieri, 8 mai. prima prașilă la 
sfecla de zahăr s-a executat pe 
63 000 hectare manual și 16 000 hecta
re mecanic. De exemplu, in coopera
tivele agricole din județul Buzău, 
prima prașilă s-a executat pe 7 636 
hectare, din cele 12 000 hectare cul
tivate. De asemenea, prima pra
șilă s-a efectuat in județul Arad 
pe 6 500 hectare, Dolj — pe 6 500 
hectare, Mureș — pe 7 850 hectare. 
La centrala de specialitate se 
apreciază că prima prașilă la sfecla 
de zahăr trebuie grăbită îndeosebi 
în județele Timiș, Brăila. Olt ș.a.

Ploile din ultimele zile, pre
cum și temperatura în continuă 
creștere asigură răsărirea si dez
voltarea rapidă și a celorlalte cul
turi prășitoare: floarea-soarelui. 
porumb, cartofi și altele. în ase
menea condiții, se impune execu
tarea fără întârziere a lucrărilor 
de întreținere a culturilor, folosin- 
du-se în acest scop toate mijloa
cele mecanice și forța de muncă 
de care dispun unitățile agricole. 
Cu cit se va munci mai bine în 
această perioadă hotărîtoare pen
tru recoltă, cu atît mai mari vor fi 
producțiile ce se vor obține în 
acest an.

Actuala situație impune mai mult ca oricînd intensifi
carea luptei tuturor forțelor progresiste, antiimperialiste în 
vederea împiedicării agravării climatului mondial, pentru 
dezvoltarea cursului spre destindere și afirmarea relațiilor 
noi, democratice, care să asigure fiecărui popor propășirea 
independentă, liberă, fără nici un amestec din afară.

NICOLAE CEAUȘESCU

sacrificii l-a 
de către adu- 
a independen- 
9 mai 1377 — 
prin singele

nală, fără de care nu ar fi putut 
să se afirme din plin, noul stat ro
mân a pășit pe calea dezvoltării 
economico-sociale moderne, a parti
cipării active la viața internațională, 
a luptei pentru desăvîrșirea unității 
naționale in cadrul unui stat unitar 
— ideal măreț care avea să-și gă
sească împlinirea cu 60 de ani in 
urmă, la 1 decembrie 1918.

Făclia luptei pentru apărarea și 
consolidarea independenței, dobîn- 
dite cu atîtea sacrificii, a fost ul
terior preluată de clasa muncitoare și 
de partidul său politic, care de la în
ceput a înscris, pe flamurile sale de 
luptă, odată cu dezideratele eliberării 
de exploatare și asuprire, obiectivul 
independenței, suveranității și demni
tății patriei. „Noi. comuniștii, care 
iubim fierbinte poporul nostru, pen
tru a cărui libertate luptăm fără 
preget si pentru care știm să dăm 
jertfele cele mai grele, noi. comu
niștii, știm să stăm în fruntea miș
cării pentru apărarea neatirnării po
porului nostru" — proclama un do
cument ai Partidului Comunist Ro-

te la luptă împotriva fascismului, a 
hitleriștilor și acolitilor lor horthyști, 
care amenințau grav independența, 
suveranitatea și integritatea terito
rială a. țării. Partidul a devenit su
fletul rezistenței antihitleriste : ra- 
liind în jurul platformei sale progra
matice toate forțele democratice și 
patriotice ale națiunii, el a organi
zat și condus insurecția națională 
victorioasă din august 1944. care, 
odată cu răsturnarea dictaturii fas
ciste. a deschis calea eliberării de
finitive a României de sub domina
ția imperialistă, a inaugurat epoca 
unor profunde transformări demo
cratice. revoluționare în societatea 
românească, marcind o piatră de ho
tar in viata poporului nostru.

Tocmai in condițiile in care clasa 
muncitoare a devenit clasă conducă
toare in societate, in care Partidul 
Comunist Român iși îndeplinește mi
siunea istorică de a conduce poporul 
pe calea socialismului, și-au găsit 
materializare deplină aspirațiile de 
veacuri ale poporului român de a fi

pe deplin suveran 
Si independent. 
Experiența tării 
noastre pune ast
fel pregnant in 
relief faptul că 
tocmai orânduirea 
nouă. socialistă 
este in măsură 
să asigure o reală 
și deplină inde
pendentă ; 
soarele 
mului. _ ___
român a devenit 
adevăratul stăpln 
al destinelor sale: 
la rîndul său. in
dependența tării 
este un puternic 
factor de pro
pulsare a țării pe 
calea progresului, 

continuă a prestigiului 
al României socialiste. 
Victoria de la 9 Mai 
nostru evocă gigantica

sub 
sociali s- 
poporul

de creștere 
international

Aniversînd
1945, poporul _____ __ ___ _
încleștare a națiunilor lumii împo
triva fascismului — cel mai primej
dios vrăjmaș al independentei po
poarelor. înfrângerea agresorilor fas
ciști • a demonstrat, la scară mon
dială, că dacă popoarele se ridică 
hotărit la luptă și sînt gata de orice 
sacrificii, nu există forță in stare 
să împiedice triumful cauzei liber
tății si independentei.

CONTRIBUȚIE EROICĂ LA 
CAUZA VICTORIEI, LA ELI
BERAREA UNOR STATE VE
CINE. Poporul român are satisfac
ția Si mîndria de a fi adus o contri
buție importantă, larg recunoscută. Ia 
istorica victorie asupra fascismului.
(Continuare in pag. a IV-a)

intr-una din secțiile uzinei de piese de schimb din cadrul Combinatului siderurgic Galați

Succese ale constructorilor de mașini
Potrivit datelor cen

tralizate la Ministerul 
Industriei Construc
țiilor de Mașini, co
lectivele de. oameni ai 
muncii din unitățile 
de profil au realizat, 
in acest an, peste 
plan, mașini, utilaje 
si instalații industria
le, produse electro
tehnice și electronice, 
dispozitive si piese 
de schimb în valoare 
de 350 milioane lei. 
Planul producției fi
zice a fost depășit,

mașini- 
comandă

Printre altele, cu 240 
strunguri frontale sl 
universale de 600 mm 
și peste 46 
unelte cu
numerică si afișaj de 
cote, 2,9 buc. — echi
valente de instalații 
F-200 pentru foraj țiței 
și gaze, cazane pen
tru termocentrale to- 
talizînd 275 G cal/h, 
64 MW turbine de 
abur. 287 tone utilaj 
minier si 6 excava
toare universale. De 
asemenea, constructo-

rii de locomotive din 
București si Craiova 
au realizat suplimen
tar 4 locomotive dle- 
sel-electrice si 3 loco
motive diesel-hidrau- 
lice. iar întreprinde
rile centralei de au
tovehicule au înscris 
in grafice un plus de 
417 autobasculante, 384 
autoutilitare si 34 au
tobuze — majoritatea 
fiind 
toare 
în tară.

dotate cu mo- 
diesel fabricate

(Agerpres)
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Un

(și poate de aceea 
mare) poet român, 
e nevoie să amin- 
răstimpul de peste

decit 
adică
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din cadrul grupului de șantiere nr. 6 
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BACĂU : Noi ansambluri de locuințe
Au început 

materializare 
îmbunătățit de sistemati
zare a centrului munici
piului Bacău. în locul 
unor clădiri imbătrinite. in 
discordantă cu noul peisaj 
urbanistic, au început lu
crările la noi ansambluri 
de locuințe, unități co
merciale. edificii cultu
rale și sanitare, a unui 
hotel turistic cu 300 de 
locuri ș.a. Se va reali
za. astfel, un ansamblu 
armonios, unitar, care va 
plasa Bacăul în rîndul 
marilor orașe modeme.

De altfel, prognozele indi
că creșterea, in deceniile 
următoare, a populației o- 
rașului, la aproape triplu 
față de prezent. în vede
rea satisfacerii cererilor de 
locuințe, a nevoilor so- 
cial-culturale sînt prevă
zute construirea unor noi 
și modeme ansambluri de 
locuințe in tinerele cartie
re Cornișa 1 și 2. Creme
nea, Miorița. Milcovul, 
Izvoarele și Letea. crearea 
unor perimetre comercia
le. a noi artere de circu
lație. fără ca siiorafata 
orașului să fie extinsă.

Zidarii și ideea
lor... constructivă
— Pină nu de mult — ne spune ing. Tiberiu Miclăuș, 

directorul tînărulul și modernului Combinat de lianți 
din Hoghiz — inzidirea cuptoarelor noastre de clincher 
era făcută de zidari șamotori din alte unități, trimiși 
la noi de centrala industrială. Pe considerentul că ai 
noștri nu au ajuns încă să stăpinească tehnica acestei 
operații extrem de pretențioase: Dar iată că, nu de 
mult, cind la cuptorul nr. 1 se cerea o nouă inzidire, 
mă pomenesc in birou cu Viorel Cotaie, șeful echipei 
noastre de zidari șamotori, și cu Mihai Chirilă, ajuto
rul lui. -Tovarășe director, îmi zice Cotaie, am venit 
cu o rugăminte : lăsati-ne pe noi, cei de aici, să inzi-

dim cuptorul. Nu mai aduceți din afara pe nimem. 
Sintem și noi in stare să facem treaba asta». Propu
nerea m-a surprins plăcut, mai ales că ii știam pe cei 
15 zidari șamotori ca muncitori vrednici și serioși. Mai 
greu a fost să-i conving pe tovarășii de la centrală, 
împreună cu comitetul de partid, am decis să încredin
țăm lucrarea oamenilor noștri.

— Și... regretați ?
— Judecați singur, după rezultat. încrederea acor

dată a constituit pentru ei un puternic stimulent mo
ral, reușind să execute inzidirea cuptorului in numai 
6 zile față de 15 zile cit dura lucrarea executată de o 
formație alcătuită din 25 dintre cei mai experimentați 
zidari șamotori din țară. Ciștigul acestei experiențe 
curajoase nu constă numai in obținerea unei producții 
suolimentare de aproape 10 000 tone clincher, dato
rită muncii exemplare și organizării desăvirșite. Exem
plul acesta de conștiință muncitorească ne-a învățat 
ceva : să investim mai multă încredere in oamenii cu 
care lucrăm, oferindu-le mai din plin posibilitatea 
să-și valorifice aptitudinile, să-și demonstreze price
perea, să se afirme. Cu alte cuvinte, să ne bizuim mai 
mult pe forțele proprii. Lucru care se reflectă acum 
la noi și in hotărirea lăcătușilor mecanici de a urma 
exemplul zidarilor șamotori. Exemplul inaintat — con
chide interlocutorul — este... molipsitor.

Nicolae MOCANU

Cartierul Drumul Taberei din Capitals se îmbogățește cu noi blocuri de locuințe. în fotografie: o echlpâ de lâcâtuși-montorl 
lucrind la ridicarea unui nou bloc de locuințe

întreaga cultură a lumii, cu 
toate cuceririle care mar
chează trecerea omului prin 
strungile istoriei, poartă pe
cetea activităților creatoare, 
semnul distinctiv al geniului 
uman. Ea se înfățișează 
ochilor noștri uimiți si ad
mirativi ca o chintesență a 
unor înzestrări superioare, 
firește, trecute însă prin exa
menul neîntrerupt, necru
țător al efortului care le sus
ține, le potențează, le valo
rifică. Uriașul muzeu al 
creativității omenești e plin 
de produsele geniului crista
lizat în muncă. Și fiecare ca
podoperă are istoria ei. 
aproape dramatică, pentru 
că orice mare, adevărat ar
tist reface, pe fiecare operă, 
o întreagă ucenicie. Iar uce
nicia înseamnă munca in- 
dirjită cu materialul îndărăt
nic, lupta împotriva rezisten
tei lui oarbe. încercarea pă
timașă, mereu reluată, 
a-1 supune ideii, pentru 
fuziunea dintre conținut 
formă să fie desăvîrsită. 
oarecare vechi pictor chinez 
desena si colora la nesfirșit 
mii de trandafiri după 
tură pentru a putea 
fixeze. în cele din urmă, 
mătase, floarea care să 
prime esența radioasă a flo
rii. Lupta era tăcută si chi
nuitoare pentru artist, nevă
zută pentru ochiul profanu
lui care nu descoperea decit 
produsul final și credea ade
sea că el însuși sau oricare 
ar fi putut realiza in joacă 
o astfel de operă.

De aceea, cei vechi dădeau 
0 mare însemnătate ucenici
ei. laboriosului antrenament 
care pregătea pe viitorul ar
tist ca pentru un fel de 
monahism, ca pentru o as
ceză a spiritului. Adolescen
ții intrau devreme în atelie-

Abia tîrziu. după ani si ani 
de studiu, avea voie si uce
nicul să schițeze o mină, un 
picior ori conturul unui per
sonaj de figurație în tablou
rile maestrului.

La fel se petreceau lucru
rile cu ucenicii intru ale

rele maeștrilor, la zece, doi
sprezece ani (ca Giotto la 
Cimabue sau Leonardo da 
Vinci la Verrocchio) și ani 
de zile nu făceau 
munca de bucătărie, 
măturau și curățau uneltele 
de trebuință și mestecau cu
lorile in mojaruri. între 
timp se învățau, anevoios, 
regulile desenului, căci stă- 
pinirea meșteșugului în
semna cu strictețe punctul 
de la care incepea creația.

muzicii ori ale poeziei. Stu
diul scriiturii polifonice ori 
al armoniei incepea din co
pilărie. paralel cu studiul 
unui instrument si dura ca 
exercițiu neîntrerupt toată 
viața (așa în familia Bach, 
așa la Mozart, la Beetho
ven si la cîți alti mari). Iar 
despre poeții medievali se 
spunea' că vara cutreieră lu
mea incintind-o cu arta lor. 
iar iarna stau la școală in- 
vățînd sutele de tipare

prozodice ale vremii. Rangul 
de meistersinger se obți
nea greu, cu examene ex
trem de pretențioase.

Dar chiar privind numai 
cultura noastră putem ilus
tra ideea operei de artă ve
ritabilă ca istorie a unei in- ' 
delungate, spinoase, exigente 
ucenicii. E destul să arunci 
o privire (desigur avizată) 
in atelierul lui Brancusi ca 
să înțelegi paralela despre 
trandafirul pictorului chi
nez. Zeci de stilpi stau reze- 
mați prin unghere arătând 
obsesia Coloanei nesfârșite 
tradusă in efort neîncetat. 
Ratate sau virtuale Coloane, 
au rămas ca niște variante 
intermediare, aducătoare a- 
minte de munca istovitoarea 
celui mal mare sculptor din 
sec. XX. La fel de impresio
nant e și numărul de tambu- 
ruri pentru Masa tăcerii 
(dintre care titeva mai sint 
și azi in grădina unei case 

unde a locuit citva timp 
marele meșter, la Tîrgu- 
Jiu). x

Deosebirea dintre exerci
ții și forma definitivă se 
vede și mai bine în timpul 
artei cuvîntului. la cel mai 
exigent 
cel mai 
Nu mai 
țese de 
un deceniu dintre prima si 
ultima formă a Luceafăru
lui. fiindcă despre asta știm 
toți, și nici despre varian
tele, la Mai am un singur

Produse fizice 
peste pian

în întreprinderile industriale 
din județul Mehedinți au fost 
realizate peste plan, de Ia în
ceputul anului și pină acum. 
82 milioane kWh energie e- 
lectrică, o șalandă de 500 
mc, 630 tone huilă, placaj și 
furnire pentru producerea a 
peste 500 garnituri de mobilă tip 
„Drobeta", o cantitate de bento- 
nită ce poate servi la prepararea 
fluidelor de foraj pentru 100 de 
sonde petroliere, 243 tone con
fecții din carton ondulat ș.a.

Prin autoutilare
Acțiunile de autodotare se 

extind în unitățile Combinatului 
pentru prelucrarea lemnului 
din Suceava. O instalație de 
rotire si strîngere a buștenilor 
realizată recent aici contribuie 
la diminuarea timpului de pre
gătire a lemnului pentru debi
tare cu 3 ore fată de vechiul 
procedeu, în timp ce la fabri
ca de furnire estetice a combi
natului a fost modernizată și 
adaptată mașina pentru îmbi
narea furnirelor, in urma apli
cării căreia productivitatea 
muncii la operația de îmbinare 
a crescut cu 40 la sută.

Autodotarea a venit, de ase
menea. si in sprijinul muncito
rilor din depozitele de materie 
primă ale fabricii de plăci 
fibrolemnoase. Aici au fost con
struite două alimentatoare 
transversale, punerea lor in 
funcțiune însemnind mecani
zarea integrală a alimentării 
tocătoarelor de masă lemnoasă 
pentru produsele stratificate.

ȘTEFAN PETERFI
Din partea Comitetului Central al Partidului 

. Comunist Român, a Consiliului de Stat

și a Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România, Consiliul Național al Frontului Unității 
Socialiste anunță cu profundă durere încetarea din viață, in ziua de 
6 mai, a tovarășului Ștefan Peterfi, membru al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, vice
președinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, 
ședințele Consiliului oamenilor muncii de 
ședințe al Academiei Republicii Socialiste

Tovarășul Ștefan Peterfi, a militat cu 
înfăptuirea neabătută a politicii Partidului
țirea și unitatea dintre toți fiii patriei noastre, indiferent de naționalitate, 
pentru triumful socialismului în Republica Socialistă România.

pre- 
naționalitate maghiară, vicepre- 
România.

energie și devotament pentru 
Comunist Român, pentru infră-

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMANIA
NAȚIONALCONSILIUL 

AL FRONTULUI UNITĂȚII 
SOCIALISTE

* *
Ministerul Educației și învățămlntului și Academia Republicii Socia

liste România aduc la cunoștință cu profundă durere încetarea din viață, 
în ziua de 6 mai. a cunoscutului om de știință și profesor, academicianul 
Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România.

ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA
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Nlcolae BÎRLĂDEANU 
medic primar,
directorul Direcției sanitare 
a județului Vaslui

sănătății populației
Intervenții

9

de excepție
Secția de pediatrie a Spitalu

lui județean Vaslui. Medicul de ■ 
gardă si-a inceput activitatea 
obișnuită. Nimeni nu prevedea 
că in ziua aceea, în numai șase 
ore, va fi nevoie de nu mai pu
țin de patru intervenții de ex
cepție. Prima intervenție a avut 
loc la ora 13,25 : un copil de 10 
luni, Eduard Dantes — cu o 
gravă afecțiune pulmonară si in
suficiență cardiorespiratorie acu
tă. Ora 14,30, autosanitara a 
adus in timp util, de la circa 40 
km, din comuna Dragomirestl, 
un copil de un an si jumătate, 
pe nume Marian, in stare de 
comă. Ora 15,45 : Lăcrămioara, 
o fetiță de 3 ani, adusă din 
Muntenii de Jos, tot in stare de 
comă. Ora 19,45 : Daniela, de 8 
ani, din orașul Vaslui, bolnavă 
de diabet, adusă in stare de pre- 
comă determinată de suprado- 
zarea cu insulină la domiciliu...

...Patru cazuri, patru interven
ții de excepție, patru mici pa- 
cienți salvați, aflați acum în a- 
fara oricărui pericol, datorită 
medicului de gardă Mihai Ni- 
chifor si colaboratorilor săi din 
ziua respectivă.

I
I
I
I
I
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în concediu 
vînat

Pregătindu-se de concediu, ca 
tot omul, Gheorghe Hurea. din 
orașul Brad, se întreba, la un 
moment dat: „Ce nu mi-am 
luat ? Ce-am mai uitat El se 
gindea numai la mărunțișuri, 
intrucit pușca de vinătoare și-o 
pusese de la începutul începu
tului la îndemînă, nu cumva s-o 
uite. Si uite-asa, a plecat in 
concediu in comuna Agrișul 
Mare din județul Arad. Dar in 
loc să se odihnească, să-si refa
ci puterile, ca tot omul, G. H. a 
început să dea tîrcoale prin im- 
prejurimi, adulmecînd vinatul. 
„Că doar n-oi lăsa pușca să ru
ginească, după ce-am cărat-o 
pină aici" — isi spunea el. Și 
cum de la gind la faptă n-a 
fost decît un pas, iată-l sur
prins — după cum ne informea
ză Asociația județeană Arad a 
vinătorilor si pescarilor sportivi 
— intr-un caz tipic de braconaj. 
Paznicul Medrea Mirza i-a tăiat 
calea tocmai cind G.H. se întor
cea de la pădure, vesel nevoie 
mare, cu o căprioară în spinare. 
A fost pe loe dezarmat. Iar ce 
a urmat e lesne de imaginat'Jn- 
trucit braconajul constituie in
fracțiune si se pedepsește ca 
atare.

I
I
I
I
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Inexplicabil!
în urma unui prejudiciu de 

mat multe mii de lei adus Tea
trului dramatic din Brasov, unde 
lucrase un timp, Măriei Arisanu 
i s-a desfăcut contractul de 
muncă. După cîteva zile însă, 
pe baza unei adrese sosite din 
partea O.N.T. — Carpați, ea s-a 
transferat la una din unitățile 
din Poiana Brasov. Aici, alături 
de alții de teapa ei, M.A. a con
tribuit la producerea unui nou 
prejudiciu de citeva zeci de mii 
de lei. Drept „pedeapsă", a fost 
mutată la una din unitățile 
O.N.T. Carpați din Brasov, unde 
a mai produs un prejudiciu de 
5 000 lei. In octombrie 1977 i 
s-a desfăcut din nou contractul 
de muncă, dar cu totul si cu to
tul inexplicabil a fost menținută 
in serviciu pină a venit cu o 
nouă adresă de transfer, la co
fetăria „Tomis". Aici, in numai 
20 de zile, a produs o nouă lipsă 
în gestiune de 3 700 lei. Si fiind
că a fost menținută mai departe, 
in același post, paguba s-a ridi
cat rapid la 6 700 lei. Dar — 
culmea ! — tocmai cind i se în
tocmise dosar pentru trimiterea 
în judecată, a sosit o nouă a- 
dresă, de data aceasta din partea 
întreprinderii de morărit si pa
nificație, prin care se cere — 
Si incă urgent — transferul 
pentru a lucra ca... gestionară.

Punct și de la capăt.
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De la 
o rafală 
de vînt

I
I
I
I
I

Accidentul de-a dreptul 
pid de care va fi vorba in 
ce urmează s-a petrecut 
tr-una din aceste zile ale lunii mai 
in satul Ghimbășani, județul Ia
lomița. Mai exact, la ferma zo- _ 
otehnică a cooperativei agricole I 
din localitate. In timp ce țăra-. I 
nul cooperator Alexandru Cor- 
năteanu, în virstă de 48 de ani, 
încărca baloturi de paie intr-o 
căruță, a fost surprins de o pu
ternică rafală de vint. Un balot 
răsturnat a căzut peste el, arun- 
cindu-l din căruță la pămînt, 
In drum spre spital a decedat.

I
I

nimic 
ne 

posibilitatea 
I. Brantsch să primească și 
această cale mulțumirile sale.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii
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Un gest
Mergind cu trenul. Aurelia B., 

de la Combinatul de fire si fi
bre sintetice din Iași, aflată in 
concediu, si-a uitat la coborire 
poșeta cu acte si bani. Cind a 
observat lipsa acesteia, era prea 
tirziu. A fost nevoită să-si în
trerupă concediul. Dar de cum 
a ajuns acasă, a găsit o surpri
ză plăcută. O scrisoare semnată 
de I. Brantsch din orașul Vic
toria îi da de veste că-i găsise 
poșeta, pe care o depusese la 
miliția din localitate. Apoi, după 
citeva zile, a primit acasă po
șeta, fără să-i lipsească 
din ea. Fapt pentru care 
roagă să-i oferim 
ca 
pe

I

Spiritul profund umanist caracteristic întregii noastre vieți politice, 
economice și social-culturale se regăsește în ansamblul de măsuri adoptate 
pentru transpunerea in viață a Programului Partidului Comunist Român 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, măsuri care asigură tuturor oamenilor muncii, tu
turor cetățenilor patriei condiții din ce în ce mai bune de muncă și viață, 
de întărire a stării de sănătate, ocrotirea și întărirea familiei, creșterea, 
pregătirea și educarea tinerei generații, crearea unei ambianțe cit mai 
favorabile menținerii tinereții și vigorii întregii națiuni.

In cadrul acestui ansamblu de măsuri se înscrie și proiectul Legii pri
vind asigurarea sănătății populației, elaborat din inițiativa și sub directa 
îndrumare a secretarului general al partidului aostru, tovarășul Nlcolae

Ceaușescu, act normativ care consacră principiile de bază ale politicii 
partidului și statului în domeniul sănătății publice.

Proiectul de lege, supus dezbaterii publice, este menit să precizeze 
cadrul juridic unitar de desfășurare a întregii activități din acest do
meniu, stabilind răspunderile, îndatoririle, drepturile și competențele ce 
revin organelor de conducere, unităților, întregului personal sanitar.

Conform principiilor profund democratice care caracterizează întreaga 
noastră-viață politică și socială, și acest proiect de lege este supus dez
baterii publice, pentru ca fiecare cetățean să-și poată aduce contribuția 
la definitivarea și îmbunătățirea lui. Publicăm citeva din opiniile primite 
la redacție.

Răspunderi concrete organismelor 
de conducere

Proiectul Legii privind asigura
rea sănătății populației pune un 
accent deosebit pe combaterea și 
prevenirea îmbolnăvirilor.

Elaborată în spiritul umanismu
lui revoluționar al politicii parti
dului și statului nostru, viitoarea 
Lege a ocrotirii sănătății populației 
va contribui la perfecționarea con
tinuă a activității în acest dome
niu, va stimula toate cadrele sa
nitare să nu-și precupețească tim
pul și eforturile pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor de 
ocrotire a sănătății oamenilor 
muncii.

Deși in acest proiect de lege sînt 
înscrise numeroase responsabilități 
pentru unitățile socialiste și alte 
organe și organisme centrale și 
locale, se impun totuși unele com
pletări și precizări. Astfel, în arti
colul 6, care se referă Ia sarcinile 
nnităților sanitare ca organe de 
execuție, propun să se specifice că 
Ia realizarea anumitor obiective 
sint obligate să acorde sprijinul și 
unitățile socialiste beneficiare. 
Articolul 13, care se referă la ridi
carea nivelului de educație și cui-

Asigurarea tuturor condițiilor 
pentru stabilizarea cadrelor

I
I
I
I

I

orașul
Pitești

Comuna noastră — Aghireș, ju
dețul Cluj — are 11 sate și o popu
lație de 9 000 de locuitori. Numai 
în unitățile industriale lucrea
ză peste 4 000 de muncitori. 
Pentru păstrarea și apărarea sănă-

\ tății populației avem o bază ma-

I
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De un deceniu, Piteștiul a devenit 
unul din marile centre industriale 
ale țării, un oraș modern. în care 
s-au conturat mari cartiere, unde 
Iși duc viața 130 000 de oameni ai 
muncii. Transformările urbanistice 
au fost însoțite de dezvoltarea spa
tiilor verzi. La Pitești s-au amena
jat 200 hectare „oaze" de verdeață, 
minunate locuri de odihnă și re- 
creere. Bunăoară, centrul civic este 
inundat în fiecare primăvară <Je 
multe zeci de mii de lalele de toate 
culorile. Aceste realități au îndrep
tățit consiliul popular al municipiu
lui să-și asume răspunderea orga
nizării, timp de patru zile, a unei 
sărbători a florilor, desfășurate 
sub genericul „Simfonia lalelelor 
— Pitești ’78“ și cuprinzînd două 
prestigioase manifestări : simpozio
nul „Florile, o necesitate pentru 
omul modem" și vernisarea „Expozi
ției naționale de flori, plante de 
apartament și aranjamente florale", 
„La simpozion și expoziție au 
participat cei mai cunoscut! specia
liști din floricultură — ne-a spus 
tovarășul Valeriu Nicolescu, pri
marul municipiului Pitești. împreu
nă cu noi au chibzuit cum este mai 
bine să fie înfrumusețate localită
țile și locurile de muncă și odihnă".

Simpozionul a debutat prin con
fruntări rodnice care au scos la 

Gh. C1RSTEA
corespondentul „Scînteii"

tură sanitară, să se completeze prin 
includerea printre factorii cu răs
punderi și a Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste.

în locul formulării : „dispensarele 
conlucrează cu spitalul cel mai a- 
propiat" din articolul 20, propun 
să se dispună astfel : „dispensarele 
sint subordonate tehnic spitalului 
indicat de direcția sanitară".

Referitor la activitatea direcției 
sanitare (art. 54 și 55) se remarcă 
faptul că in prezent există co
misii de specialitate județene cu 
sarcini aproape similare atit la ni
velul direcției sanitare, cit și la 
nivelul consiliului sanitar județean 
și al consiliului oamenilor muncii 
al direcției sanitare. Practic; în 
aceste comisii lucrează cam aceleași 
cadre de specialitate. Tocmai de 
aceea, pentru evitarea paralelisme
lor, ar trebui diferențiate, prin 
lege, sarcini și răspunderi fiecăruia 
din aceste organisme.

terială bună: dispensar medical 
cu casă de naștere, un dispensar 
de întreprindere cu staționar de 10 
paturi, puncte sanitare în satele 
Ticu și Macău. un punct sanitar la 
cariera de caolin, cabinet stomato
logic, laborator dentar, o farmacie,

iveală idei și perspective încuraja
toare pentru ca, in condițiile impe
tuoase ale industrializării, orașele să 
beneficieze de mai multă verdeață, 
de aer curat. în cele 20 de referate 
prezentate și bogat ilustrate cu 
diapozitive, specialiști din Bucu
rești, Cluj-Napoca. Iași. Pitești, Cod- 
lea, Brașov, Constanța au abor
dat cu toată răspunderea aspecte 
legate de extinderea șl îngrijirea 
zonelor verzi, crearea și cultivarea 
de plante ornamentale si pătrun
derea acestora în interioarele lo
cuințelor, întreprinderilor și chiar 
atelierelor de lucru, închega
rea de plantații de pomi pentru 
combaterea poluării si menținerea 
purității aerului, precum si aspecte 
privind antrenarea cetățenilor la 
păstrarea ordinii și curățeniei în 
perimetrele localităților, întreprin

derilor și cartierelor.
Expoziția deschisă în holul casei 

de cultură a prezentat cele mai 
frumoase flori din țară : lalele ne
gre de Eforie, garoafe de Codlea, 
trandafiri și gladiole de Cluj-Napo
ca. Vizitatorii au admirat și și-au 
exprimat în scris impresiile : „Mii 
de mulțumiri celor ce ne-au oferit 
clipe de neuitat de a privi frumo

și gingășia florilor". 

trei puncte farmaceutice. în pre
zent se află in construcție, în cen
trul civic al viitorului centru urban 
Aghireș, un dispensar cu staționar 
de 30 de paturi, dotat cu cabinete 
de medicină generală, pediatrie, 
ginecologie, O.R.L., laborator. In 
comună isi desfășoară activitatea 
8 medici de diferite specialități și 
18 cadre sanitare medii.

Din păcate, din cei 8 medici, nu
mai unul locuiește in Aghireș. Cei
lalți 7 fac naveta la Cluj-Napoca. 
în prezent avem în construcție 40 
de apartamente, din care 10 sînt 
ale consiliului popular și sînt des
tinate pentru cadrele medicale și 
didactice. Stabilizarea cadrelor me
dicale în comună se impune atit 
pentru realizarea mai bună a pro-

Creșterea calității asistenței 
medicale

Proiectul Legii privind asigura
rea sănătății populației se înscrie 
în ansamblul măsurilor inițiate de 
partid în ultimii ani pentru creș
terea mai accentuată a nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

în cadrul marilor unități econo
mice, cum este și întreprinderea 
de utilaj tehnologic din Buzău, au 
funcționat și pină acum dispen
sare de întreprindere, dar proiectul 
de lege lărgește contribuția aceștor 
dispensare la' asigurarea sănătății 
oamenilor muncii prin atenția pe 
care o acordă măsurilor profilac
tice, condițiilor igienico-sanitare la 
fiecare loc de muncă, măsurilor 
complexe ce urmează a fi adoptate 
in cadrul consiliilor oamenilor 
muncii. Consider că ar fi bine ca ori 
de citc ori in consiliul oamenilor 
muncii se analizează probleme de 
sănătate, do condiții de muncă și

TIMIȘ
Oficiul județean de 

turism se preocupă atit 
de dezvoltarea bazei 
materiale, cit și de di
versificarea și îmbună
tățirea serviciilor pen
tru oaspeții săi. Au 
fost puse în funcți
une hotelul „Tițniș" 
din Lugoj, cu 80 de 
locuri și unitate de 
alimentație publică 
proprie, restaurantul 
cu autoservire „Nord" 
din apropierea Gării 
de Nord din Timișoa
ra, precum si restau-

Noutăți pentru 
rantul și grădina de 
vară „Cina".. complet 
modernizate, cu o ca
pacitate de servire 
mult sporită. De ci
teva zile a început 
recepția lucrărilor la 
noul corp al hotelu
lui „Timișoara" cu 
300 de locuri, în 
camere cu 1—2 paturi 
prevăzute cu tot con
fortul. împreună cu 
aripa mai veche, ho
telul „Timișoara" va 
însuma în. total 500 de 
locuri, devenind cea

Prin Decizia nr. 374 din 11 martie, 
comitetul executiv al consiliului 
popular municipal adopta un amplu 
plan de măsuri pentru gospodărirea 
Capitalei. Au trecut de atunci aproa
pe două luni. Timp suficient pentru 
a face un prim bilanț.

— în perioada care a trecut de Ia 
adoptarea acestei decizii — ne spune 
tovarășul Mihai Enescu, directorul 
general al Grupului întreprinderilor 
de gospodărire comunală și locativă 
— am luat o seamă de măsuri me
nite să conducă la menținerea cură
țeniei în Capitală. în primul rînd, 
s-au reactualizat programele de cu
rățire a străzilor. în prezent se lu
crează în două și trei schimburi, in- 
tărindu-se considerabil schimbul de 
noapte, cind circulația pe străzi este 
mai puțin intensă. Totodată, numă
rul de utilaje specifice cu care se 
lucrează — mă refer, îndeosebi, Ia 
automăturătoare colectoare, autocis
terne pentru spălatul și stropitul 
străzilor și autogunoiere — a sporit 
considerabil. în 5 mai, de exemplu, 
pe străzile Capitalei au lucrat 24 de 
ore din 24 un număr de 155 de auto
cisterne, 49 de automăturătoare co
lectoare, 203 de autogunoiere, 40 de 
autoconteinere, 60 de basculante, 
buldozere, tractoare cu remorci și 
altele. în același timp s-au reame- 
najat gropile de depozitare a gu
noaielor și s-a întărit controlul 
pentru a preîntimpina depozitarea 
dezorganizată. Conform noilor gra
fice stabilite după adoptarea deci
ziei, gunoaiele sint preluate zilnic de 
la 405 mari unități și din zona cen
trală, mai aglomerată, o dată la trei 
zile din cartierele de blocuri și săp- 
tăminal de la periferie.

în primele patru luni ale anului, și 
mai ales după 11 martie, s-au distri
buit populației 7 500 de pubele noi și 
s-au recondiționat alte 13 000. La 
rindul său, întreprinderea de pres
tări servicii a făcut curățenie gene
rală în stațiile de parcare. .

Pornim pe urmele unei anchete 
întreprinse de ziarul nostru, cu pu
țin timp in urmă, în care se consta
tau o seamă de carențe in ce pri
vește curățenia orașului. Am cutre
ierat din nou sîmbătă și duminică 
străzile, bulevardele și piețele orașu
lui. în multe cartiere ale Bucureștiu- 
lui, în zona centrală, mina gospoda
rilor — edili și cetățeni — se face 
simțită : trotuarele sînt curate, par
tea carosabilă. proaspăt stropită, 
multe din cutiile de hîrtii, aflate Ia 

gramului de asistență medicală, 
cit și pentru desfășurarea unei acti
vități continue și organizate de edu
cație sanitară a populației.

Propun ca in lege să se prevadă 
și obligația consiliilor populare de 
a le* asigura tuturor cadrelor me
dicale condiții corespunzătoare de 
viață pentru stabilizarea in comune, 
în primul rind locuințe. De aseme
nea, propun să se prevadă in mod 
expres obligația cadrelor sanitare 
— medici și personal mediu — ca, 
printr-o programare judicioasă a 
serviciilor de gardă, să se poată 
asigura asistență medicală per
manentă.

Ioan OROS
primarul comunei Aghireș, 
județul Cluj

mediu ambiant, prezența medicului 
la dezbateri să fie obligatorie de 
drept. Medicul ar deveni astfel un 
factor cu responsabilitate sporită 
în organismul colectiv de condu
cere și nu un simplu „consultant 
tehnic" în problemele de sănătate. 
Propun, de asemenea, ca în lege 
să fie prevăzută posibilitatea con
stituirii unor laboratoare de biochi
mie medicală sau cu profil de cer
cetare mai complex, de pildă, în 
domeniul factorilor nocivi de mi
croclimat. Realizarea unor ast
fel de laboratoare ale întreprinde
rilor pe seama fondurilor sociale 
ar urma să fie avizată și controlată 
de direcțiile sanitare.

Eugen POPA
medic principal la dispensarul 
întreprinderii de utilai tehnologic 
Buzău

turiști
mai mare unitate de 
cazare din județ. ■ Tot 
în acest an vor in
tra în funcțiune noul 
hotel balnear de la 
Buziaș, cu 300 locuri 
de cazare și bază pro
prie de tratament, 
noua grădină de vară 
cu 200 de locuri a res
taurantului „Dacia" 
din Lugoj, noi spații 
de. cazare la cabana 
„Căprioru" de pe mun
tele Padeș etc. (Cezar 

. Ioana). în fotografie:
Unul din bulevardele 
Timișoarei.

îndemînă, au fost golite. Sînt artere 
pe care iți face, realmente, plăcere 
să te plimbi. în Piața Unirii, loc 
prin care trec zilnic peste o sută de 
mii de cumpărători, in care-și ex
pun marfa 25 de unități, la care se 
adaugă sute de producători, curățe
nia este menținută cu strictețe, mer- 
gindu-se pină Ia amendarea celor 
neglijenți.

Din păcate însă, neglijentele sem
nalate în ziarul nostru cu cităva 
vreme în urmă n-au dispărut cu

CURĂȚENIA ORAȘULUI
îndatorire a edililor, 
a tuturor cetățenilor

Raid-anchetă pe cîteva străzi ale Capitalei

strada 
celălalt, 

oferite 
poți să 

in 
de

desăvîrșire. Dacă străbați 
Lipscani, de la un capăt la 
admiri varietatea mărfurilor 
de comerțul stradal, dar nu 
nu observi că vintul iți aduce 
față tot felul de hîrtii, pungi 
plastic, ambalaje. Pe bulevardul Di- 
nicu Golescu, în dreptul Direcției ge
nerale a I.T.B., diferite „obiecte 
zburătoare"... identificate a fi resturi 
ce ar trebui să să afle in coșurile 
de hîrtii sint mutate de colo-colo 
de vint. Pe strada Al. Depărățeanu 
unii cetățeni aruncă pe partea caro
sabilă tot ce le prisosește prin curți.

Pe unele artere constați că se mă
tură conform zicalei „pe unde vede 
soacra". In zona Gării de Nord, dacă 
ai curiozitatea să vizitezi părțile din 
spate ale blocurilor, te trezești în 
fața unor maldăre de gunoaie depo
zitate nu atit în pubele, cît alături 
de ele, și te miri cum locuitorii ale 
căror ferestre se deschid peste acest 
„peisaj" nu simt imboldul de a pune 
ordine. Asemenea „priveliști" poți 
întîlni și în spatele blocurilor din 
Piața Chibrit, ca și din alte părți ale 
orașului, unde cetățenii iși imaginea
ză că dacă fațada este dichisită, res
tul nu contează.

Cuvîntul
cititorilor, 

CUVÎNTUL
OAMENILOR

MUNCII
Horticultor de la orele 8 la 16

Constantin Frîncu, membru coo
perator, C.A.P. ..Progresul11, co
muna Făcăeni, județul Ialomița:

La începutul acestui an, direcția 
generală pentru agricultură și in
dustrie alimentară a județului a re
partizat cooperativei noastre, ca șef 
de fermă Ia cultura de legume, pe 
inginerul horticol Constantin lo- 
nescu. Cind a sosit în mijlocul nos
tru ne-am bucurat cu toții, deoa
rece știm că un specialist care să 
ne sprijine efectiv in muncă, să ne 
dea sfaturi tehnice înseamnă mult. 
Și pentru ca tovarășul inginer să 
fie permanent împreună cu noi Ia 
locul de producție, conducerea coo
perativei i-a pus la dispoziție o lo-

Instalație realizată prin forțe proprii
Ion Dugăeșescu, economist, între

prinderea „Electroputere" — Cra
iova :

Stația noastră de turnat în rășină 
sintetică cilindri izolanți pentru În
trerupătoare de înaltă tensiune 
atinsese în ultimii ani un grad de 
uzură avansat. Se impunea deci în
noirea întregii instalații. O aseme
nea răspundere deosebită și-au asu
mat-o muncitorii care lucrează de 
mulți ani în cadrul stației, sub con
ducerea maistrului Ion Leoveanu. 
Un sprijin deosebit l-a primit echi
pa acestuia din partea subingineru- 
lui tehnolog Dumitru Mușat și a 
tînărului inginer Adrian Tiribeja 
care a executat schițele pentru par
tea electrică a instalației.

întreaga lucrare — demontarea 
stației vechi, recondiționarea unor

Garajele nu se pot amplasa oriunde
Gheorghe Ștefăncscu, Brașov :
Datorită creșterii veniturilor rea

lizate și înlesnirilor acordate de 
stat, numeroși locuitori ai orașelor 
și satelor noastre și-au cumpărat 
autoturisme proprietate personală. 
Odată cu, creșterea numărului de 
autoturisme se ridică tot mai acut 
problema asigurării garajelor. După 
cum se cunoaște, aprobarea pentru 
construirea de garaje proprietate 
personală o acordă organele locale. 
Eliberarea unor asemenea autoriza
ții este — sau a.r trebui să fie — 
condiționată, în primul rînd, de ne
cesitatea păstrării nealterate a ca
drului urbanistic, a aspectului stră
zilor și imobilelor. Din păcate, 
organele de arhitectură și sistema
tizare din unele localități cedează 
cu multă ușurință intervențiilor fă
cute de diferite persoane cu funcții 
mai mari sau mai mărunte, de cu
noștințe ori rude, aprobînd fără 
discernămînt construirea sau ame
najarea de garaje. în munici-

A dispărut
Matei Roibu, comuna Săcelu, ju

dețul Gorj :
De peste zece ani port corespon

dență cu fiica mea, Marga Dobre, 
care locuiește in București, Aleea 
Rotundă nri 8. blocul Y2c, scara 3, 
etajul 7, ap. 117, sectorul 4. De mai 
bine de trei luni insă scrisorile mele 
nu au mai ajuns la destinație : 

\ unele mi-au fost returnate, altele

...Ne aflăm pe drumul din apro
pierea căii ferate București—Con
stanța, intre pasajul din cartierul 
Colentina și Pantelimon. Pe cei a- 
proape 2 km — deși in plină Capi
tală, în sectorul 2 ■— am avut im
presia că privim peisaje... extrateres
tre. Grămezile de gunoaie alternau 
cu cele de pămînt șl toate păreau 
că sînt aici de atit de multă vreme, 
încît nu puteai ști cine a fost mai 
întii : cartierul de locuințe sau acest 
peisaj dezolant. Am întîlnit, ca în- 

tr-o adevărată „expoziție" în aer li
ber. sobe, ligheane. oale, cazane, cutii 
mai mari, cutii mai mici, pungi de 
plastic de toate culorile, sîrme, 
zdrențe, încălțăminte, moloz, tuburi 
de beton, bidoane, arcuri de pat, 
cercuri de butoaie, borcane, sticle, 
geamuri sparte, hîrtii. Și — culmea ! 
— chiar o caroserie de autoturism I

— Ce vedeți aici, în preajma case
lor noastre — ne spune unul din lo
cuitorii cartierului. Vișoiu Traian, 
str. Gh. Doja 48 B — s-a adunat de 
mal multi ani de zile de prin curțile 
oamenilor.

— De ce aruncă oamenii gunoaiele 
în stradă și nu le încarcă în mașinile 
șalubrității ?

— Păi cine le vede ? A trecut una 
astă vară și a doua prin ianuarie— 
februarie anul acesta. în schimb, 
taxa de ridicare a gunoaielor o plă
tim lunar.

Aceleași dovezi ale lipsei de răs
pundere a salubrității pentru igiena 
străzilor, pentru sănătatea locatari
lor le-am întîlnit și în zona gării 
C.F.R. Herăstrău (str. Maior Coco- 
vici), pe străzile Avionului (cartie
rul Floreasca), Măguricea (la inter
secția cu șoseaua Pipera) ș.a. 

cuință formată din două camere. 
Au trecut patru luni, dar dum
nealui nu s-a stabilit incă in 
comună. Continuă să facă naveta 
pe ruta Călărași — Făcăeni, distan
ță de peste 70 km. Vine dimineața 
pe la ora 8—9 și pleacă Ia ora 16, 
cind trece autobuzul, fără să-i pese 
de lucrările de la ferma legumicolă.

Comitetul de partid și consiliul 
de conducere din C.A.P., comitetul 
comunal de partid i-au atras aten
ția noului inginer să renunțe la 
navetă, pentru a contribui în mai 
mare măsură la îndeplinirea sarci
nilor ce revin fermei legumicole. 
Poate de această dată se va hotărî 
să rămînă in comună, să fie alături 
de noi și cu vorba și cu fapta.

piese, confecționarea altora noi și 
a tablourilor de comandă etc. —- s-a 
efectuat după documentație proprie 
in mai puțin de trei luni. Instala
ția, realizată cu cheltuieli reduse, 
are parametrii tehnico-funcționali 
superiori, nu mai poluează mediul 
înconjurător, iar productivitatea 
este mult mai mare. După probele 
tehnologice, instalația, la care a 
fost adaptat un nou sistem de an
trenare a mecanismelor, a început 
să producă cu Întreaga capacitate, 
funcționind în două ture, incă de la 
sftrșltul lunii martie. Aceasta va 
permite întreprinderii noastre să 
realizeze, pină la sfîrșitul anului, o 
producție de întrerupătoare în va
loare de peste 100 milioane lei, din 
care o cantitate importantă va fi 
exportată.

piui Brașov, de exemplu, au fost 
amplasate garaje „la stradă", unele 
chiar în zona centrală a orașu
lui. Pe artera Tinăra Gardă a 
fost amenajat, la 
garaj la trotuar ; pe 
52, garajul ce se află 
este amplasat exact 
transport in comun 
foarte aglomerată în 
garajul accentuează 
circulației, iar oamenii pot fi expuși 
accidentelor). Astfel de „garaje" — 
unele avînd forma de barăci, altele 
de cotețe de găini — au apărut și 
pe strada Gheorghe Lazăr nr. 29, pe 
străzile Todle, învățătorilor etc.

Pentru a păstra frumusețea Bra
șovului (dar și a altor orașe) se 
Impune ca edilii să analizeze cu 
răspundere problema amplasării ga
rajelor și criteriile de acordare a 
autorizațiilor. Garajele care strică 
aspectul urbanistic să fie dezafecta
te, iar cei care au eliberat autori
zațiile — trași la răspundere.

nr. 18, un 
bd. Lenin nr. 
in construcție 
in stația de 
(stația fiind 
anumite ore, 

perturbarea

blocul Y2c?
s-au rătăcit pe drum. Lucrătorii de 
Ia Oficiul poștal nr. 57 București au 
menționat pe plicurile restituite că 
în raza lor de activitate nu există 
nici strada respectivă, nici blocul 
Y2c. Dar fiica mea. nu s-a mutat 
și continuă să-mi trimită scrisori de 
la adresa indicată mai sus. în 
această situație, ce să cred ?

— Pe strada noastră — ne spune 
Emil Rubicec de pe str. Maior Coco- 
vici 22 — salubritatea s-a mulțumit 
să scrie pe gardul din apropierea 
mormanului de gunoaie „Murdăria 
oprită", și cu asta crede că și-a făcut 
datoria. Am cerut in ședințele cu 
Cetățenii din cartier să ni se trimită 
citeva mașini pentru a încărca - noi 
gunoaiele, dacă cei de la salubritate 
nu o fac. Dar noi am discutat, noi 
am auzit. Mormanul de gunoi, in loc 
să scadă, crește de la o zi la alta.

Așadar, cu toate eforturile organi
zatorice $i materiale făcute de edili 
pină acum, curățenia în unele zone 
ale Capitalei nu poate fi considerată 
o problemă rezolvată. Ce ar mai tre
bui făcut ?

Desigur, la o mai judicioasă folo
sire a mijloacelor tehnice de care 
dispune întreprinderea de speciali
tate, ca si la o mai bună organizare 
și un control sistematic asupra acti
vității in acest domeniu, după opi
nia celor investiți cu astfel de răs
punderi se mai adaugă si altele.

— în ceea ce ne privește — ne spu
nea tovarășul director Mihal Enescu 
— resimțim destul de serios lipsa 
unor utilaje de salubritate de mare 
performantă. Mă gindesc la mașini 
cu gabarit mic pentru spălatul si ma
turatul trotuarelor, la autogunoiere 
de mare capacitate cu acțiune hi
drostatică, la automăturători-colec- 
toare pentru carosabil, la autocurătă- 
toare de canale cu jet de apă sub 
presiune. Noi am produs in atelierele 
proprii de mai bine de un an de zile 
autocurățătoare-colectoare și autogu
noiere de acest fel. Dar numai indus
tria republicană le poate omologa, a- 
simila și introduce în fabricație de 
serie în condiții avantajoase din 
punct de vedere economic si pentru 
producători si pentru beneficiari. 
Pină cind se va face acest lucru sîn- 
tem obligați să folosim autogunoiere 
tip 1958 sau autocisterne cărora, cu 
cițiva ani in urmă, nu li s-a schim
bat decit șasiul. Dar oricit ar crește 
și s-ar îmbunătăți dotarea tehnică, 
este nevoie ca asociațiile de loca
tari, toți cetățenii să contribuie la 
buna îngrijire a spațiilor verzi de 
lingă blocuri, ca și la menținerea cu
rățeniei străzilor,, pentru ca orașul 
să fie cit mai frumos, mai bine gos
podărit.

Rodica ȘERBAN 
Mihai IONESCU 
Florin CIOBANESCU
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Colectivul de oameni ai muncii 
de la întreprinderea de utilaj 
alimentar din Slatina — unita
te intrată în funcțiune in 1973 — 
se preocupă tot mai stăruitor de va
lorificarea rezervelor producției, a 
posibilităților de creștere mai puter
nică a productivității muncii. Aceasta 
în condițiile accentuării procesului 
de modernizare a producției, stabilirii 
profilului celui mai adecvat de fabri
cație, acela de a realiza utilaje pen
tru industria alimentară. „în acest 
an — ne spunea tovarășul Iulian 
Burea. inginerul-șef al unității — 
din totalul producției fizice, circa 
85 la sută o reprezintă utilajele pen
tru industria alimentară, față de nu
mai 35—40 la sută cit era în urmă 
cu doi-trei ani". Odată cu înnoirea 
și modernizarea producției, cu ca
lificarea și ridicarea pregătirii teh- 
nico-profesionale a personalului 
muncitor, acțiunile prioritare ale 
consiliului oamenilor muncii și, im
plicit, ale întregului colectiv au fost 
îndreptate spre creșterea productivi
tății muncii. Față de anul 1975, de 
exemplu, ponderea acestui important 
indicator al eficienței economice, de
finitoriu pentru transformarea can
tității într-o calitate nouă, superi
oară, a sporit, după cum urmează :

(în procente)
1975 1976 1977 1978 (plan)
100 127 137 156

Din datele comparative cuprinse în 
tabel se desprinde că, în ultimii ani, 
productivitatea muncii a crescut sub
stanțial, fără a constitui însă un re- 
eord. Este de remarcat faptul că spo
rul de producție ce se vă obține pe sea
ma ridicării productivității muncii în 
acest an depășește 44 milioane lei. 
Conștienți că rezervele de care dis
pun sînt mai mari, oamenii mun
cii de la întreprinderea de “uti
laj alimentar din Slatina s-au anga
jat să realizeze suplimentar, tot prin 
sporirea productivității muncii, 
o producție in valoare de peste 3 
milioane lei. Rezultatele din primul 
trimestru al anului sînt meritorii, 
toți indicatorii de plan fiind îndepli
niți și depășiți. La producția fizică, 
de exemplu, s-au fabricat suplimen
tar 32 tone de utilaje pentru indus
tria alimentară.

Pe ce anume se întemeiază expe
riența de pînă acum a colectivului 
unității în domeniul sporirii produc
tivității muncii ? Din capul locului, 
trebuie precizat că comitetul de 
partid, consiliul oamenilor muncii, 
precum și conducerile de secții și 
sectoare cunosc bine pirghiile prin 
care trebuie să acționeze pentru 
creșterea randamentului muncii. Pro
gramul elaborat pentru acest an. 

în curs de aplicare, cuprinde mă
suri privind promovarea progresu
lui tehnic, introducerea de tehno
logii moderne, creșterea gradului de 
dotare cu scule-dispozitive și ve
rificatoare. perfecționarea organizării 
producției și a muncii, calificarea și

LA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ ALIMENTAR DIN SLATINA

PRODUCTIVITATEA MUNCII
- între rezultate și posibilități

• Randamente tot mai înalte, în condițiile înnoirii și modernizării fabricației
• Sporuri substanțiale la producția fizică • Forța de muncă mai bine ca
lificată, indici superiori de folosire a mașinilor și utilajelor • Șl totuși, rezervele in

terne nu au fost epuizate

ridicarea pregătirii tehnico-profesio- 
nale a personalului muncitor. Aceste 
măsuri sînt, de fapt, o continuare a 
celor din anul trecut, cind forurile 
de răspundere din ministerul de re
sort. organele locale de partid au 
apreciat că această unitate poate de
veni model în județul Olt din punc
tul de vedere al creșterii producti
vității muncii.

Cum spuneam la începutul însem
nărilor noastre, sporirea randamen
tului muncii are loc concomitent cu 
înnoirea și modernizarea producției. 
Pînă acum au fost asimilate și in

troduse în fabricație 85 noi produse, 
iar. în prezent, pe planșetele proiec- 
tanților sau în diferite stadii de fa
bricație se află alte linii tehnologice 
și utilaje ce vor completa gama ce
lor realizate în această unitate. Ne 
referim la mașina de modelat „Ro

lux“, la linia tehnologică pentru 
preparat și îmbuteliat sucuri de ro
șii, de fructe și nectaruri, la aceea 
pentru fabricarea unui nou sorti
ment de pîine ș.a. Se prevede ca, 
in acest an. să se introducă în fa
bricație 18 noi produse și să se per
fecționeze tehnologiile de fabricație 
la alte 60 de repere. Alte măsuri 
privind îmbunătățirea organizării 
producției și a muncii se referă la 
efectuarea reparațiilor în două 
schimburi, asigurarea ritmică cu lu
crări a muncitorilor, pentru preve
nirea „stagnărilor" în cadrul proce

sului tehnologic, reorganizarea sec
torului de debitare, creșterea gradu
lui de ocupare a tuturor categoriilor 
de personal, repartizarea corespun
zătoare a inginerilor, maiștrilor și 
tehnicienilor pe schimburi. în așa 
fel incit aceștia să aducă o contri

buție sporită la bunul mers al 
activității unității. Ca urmare, în pri
mul trimestru al acestui an, indicele 
de folosire a mașinilor și utilajelor 
a ajuns la 82.7 la sută, față de 71,5 
la sută cît a fost anul trecut.

Dacă în anul trecut („Scînteia" 
din 28 august 1977) relatam despre 
deficiențele ce existau aici în ce 
privește Încadrarea corespunzătoa
re cu muncitori pentru a lucra 
cu mijloacele tehnice moderne, 
pentru executarea diverselor și 
complexelor operații, acum pu
tem aprecia că eforturile depuse de 

conducerea întreprinderii pentru re
crutarea și pregătirea cadrelor sînt 
lăudabile. Practic, toate locurile de 
muncă sînt ocupate cu oameni ce au 
absolvit diferite forme de pregătire 
și calificare. Recent. 227 de strungari, 
frezori și lăcătuși și-au încheiat 
cursurile. Totodată, in colaborare cu 
Academia de știinte social-politice 
„Ștefan Gheorghiu", s-au organizat 
cursuri de perfecționare a pregătirii 
profesionale, la care participă 40 de 
maiștri, iar cu specialiștii care au 
studii superioare — un curs de „Ana
liză a valorii". Prin astfel de mă
suri s-a ajuns la ridicarea categoriei 
medii de încadrare a forței de muncă 
aproape la nivelul de dotare cu 
mașini, utilaje și tehnologii, la ge
neralizarea în principalele sectoare 
a schimburilor II și III, cu efecte 
economice pozitive asupra întregii 
activități.

Dar realitatea arată că mai sînt 
multe de făcut pentru continua per
fecționare a muncii, pentru ca, în- 
tr-adevăr, cantitatea să se transforme 
într-o calitate nouă, superioară în 
această întreprindere. Există planuri 
de măsuri cuprinzătoare, bine funda
mentate, in fiecare sector sau secție 
de producție. Trebuie însă acționat 
mai hotărit pentru ca toate măsurile 
stabilite să fie înfăptuite la terme
nele prevăzute, integral, fără amî- 
nări sau tergiversări. Așa, de exem
plu, se impune să se acționeze mai 
energic pentru ca indicele de folo
sire a mașinilor și utilajelor să 
ajungă, așa cum este prevăzut, la 
86,5 la sută, pentru gospodărirea mai 
eficientă a metalului, mai ales in 

. sectorul debitare, cît și pentru creș
terea gradului de dotare cu scule, 
dispozitive și verificatoare, acestea 
fiind strict necesare în condițiile re
alizării unor produse tot mai com
plexe.

Colectivul întreprinderii este tînăr, 
dar sarcinile ce le are de îndeplinit 
sînt mari și de maximă răspundere. 
Este de datoria consiliului oameni
lor muncii, a organizației de partid 
să întreprindă toate măsurile tehnice, 
organizatorice și politico-educative 
necesare pentru afirmarea puternică 
a întregului potențial de energie și 
creație al colectivului, în scopul în
deplinirii și depășirii sarcinilor ce 
privesc ridicarea productivității și 
calității producției, înnoirea și mo
dernizarea fabricației, gospodărirea 
riguroasă a metalului. In condițiile 
trecerii la producția netă și produc
ția fizică ca principali indicatori ai 
planului — potrivit hotăririi Plena
rei C.C. al P.C.R. din 22—23 noiem
brie a.c. — aceste sarcini trebuie 
îndeplinite exemplar, ritmic și inte
gral, in. interesul colectivului, al eco
nomiei naționale.

EmHIan ROUĂ
corespondentul „ScînteU"

Tehnologii modeme, 
eficiență superioară 
în domeniul industriei chimice, 

procedeele originale elaborate de 
specialiști din cadrul Institutului 
central de chimie au dus la creș
teri substanțiale ale eficienței e- 
oonomice. Astfel, în ultimii ani 
s-a pus la punct un procedeu ori
ginal de fabricare a unei fibre de 
carbon cu calități deosebite : la 
greutate egală, ea este de 5 ori 
mai elastică decît un fir de oțel 
și de 3 ori mai rezistentă decît a- 
cesta. De asemenea, procedeul de 
fabricare a acrilonitrilului din ace- 
tilenă a fost înlocuit cu un 
procedeu mult mai eficient, pe 
bază de propilenă. materie primă 
mai ieftină decit acetilena și aci
dul cianhidric folosite înainte. 
Două asemenea instalații da mare 
capacitate s-au construit la Com
binatul petrochimic Pitești, iar e- 
ficacitatea acestora față de insta
lația mai veche (de la Combina
tul de fibre sintetice Săvinești, pe 
bază de acetilenă) este net supe
rioară : costul producției se reduce 
cu 25-30 la sută și productivitatea 
muncii crește de la 5 pînă la 7 ori.

Consum de metal 
redus la jumătate, 

performanțe tehnice 
îmbunătățite

Un colectiv de specialiști de la 
întreprinderea „Frigotehnica" a 
prezentat recent, la Expoziția na
țională a creației științifice și teh
nice românești, un produs nou, 
modernizat (invenție) — și anume, 
turnul de răcire-apă tip TR-150. 
Debitul de apă răcită este de 60 mc 
pe oră. Față de vechiul tip, la 
noul produs s-a realizat, concomi
tent cu perfecționarea performan
telor tehnice, o reducere a con
sumului de metal de la 1 610 kg la 
893 kg, adică cu 45 la Sută.

Cinci invenții 
într-un produs

Noua serie de echipamente cu 
comandă numerică de conturare 
— NUMEROM — pentru mașini- 
unelte, realizate de specialiști de 
Ia Institutul de cercetări și proiec
tări automatizări (I.P.A.) și între
prinderea pentru echipamente au
tomatizări (F.E.A.) permite execu
tarea unor operații de foarte înaltă 
tehnicitate, corecția automată a e- 
rdrilor mașinilor-unelte la care 
sînt amplasate, precum și controlul 
adaptativ al operațiunilor pe care 
le efectuează. Acest produs nou, 
expresie elocventă a creativității 
tehnico-științifice proprii, are la 
bază 5 invenții. în fotografie : imul 
dintre aceste echipamente.

Din agenda Tîrgului internațional 
de primăvară - TIBCO 78 și a Salonului 

internațional al chimiei
în legătură cu impresiile privind actualele ediții ale TIBCO și Sa

lonului internațional al chimici, cu evoluția relațiilor economice, de 
colaborare și cooperare in producție dintre România și țara sau firma 
Pe care le reprezintă, își exprimă astăzi opiniile alți participant! la 
cele două manifestări economice internaționale din Capitală.

HARRI BRUHL, directorul pavilio
nului R.D. Germane: „întreprinderile 
de comerț exterior din R.D. Germană 
sînt participante tradiționale la ma
nifestările economice internaționale 
găzduite de România socialistă. 
TIBCO și Salonul de chimie, prin 
profilul lor specializat, consider că se 
înscriu în rîndul expozițiilor inter
naționale de prestigiu de acest gen. 
De altfel, numărul mare de firme 
participante, calitatea deosebită a 
produselor expuse și varietatea lor 
confirmă acest lucru. Pe baza acor
dului comercial de lungă durată sta
bilit între țările noastre, volumul 
schimburilor de mărfuri cunoaște o 
creștere în ritm rapid, iar ponderea 
produselor realizate în cadrul specia
lizării si cooperării se ridică la 25 la 
sută din acest volum. Aceasta asi
gură condițiile necesare pentru pro
movarea si dezvoltarea în continua
re. într-un ritm susținut, a relațiilor 
bilaterale în domeniul schimburilor 
de mărfuri si al cooperării tehnico- 
științifice. Oferta celor 7 întreprin
deri de comerț exterior din R.D. Ger
mană, prezente acum la București, 
constituie subiectul discuțiilor și con
tactelor pe care le avem in aceste 
zile cu specialiștii români în vederea 
lărgirii pe mai departe a schimburi
lor reciproce de mărfuri, a colaboră
rii și cooperării în producție. Tot
odată, consider că diversitatea și ca
litatea produselor expuse în standu
rile românești permit o cunoaștere 
„pe viu" a potențialului economiei 
românești în domeniile de larg inte
res in care sînt specializate cele două 
manifestări economice găzduite de 
frumoasa capitală a României prie
tene".

IBRAHIM NETE, directorul pavilio
nului Turciei : „Participăm pentru 
prima dată la o manifestare econo
mică găzduită de tara dumneavoas
tră. Faptul că am avut onoarea să 
fim vizitați, cu ocazia deschiderii 
TÎBCO si a Salonului interna
țional al chimiei, de președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
doamna Elena Ceaușescu. ilustrează 
convingător importanta si semnifica
ția celor două manifestări economice 
internaționale de la București. Știm 
că relațiile bune stabilite de mai 
mult timp intre Turcia si România, 

acordurile economice reciproc avan
tajoase încheiate între țările noastre 
servesc cauzei păcii în general, sta
bilirii unul climat de înțelegere și 
cooperare in Balcani. Volumul schim
burilor de mărfuri între țările noas
tre crește de la an la an. Ca țară 
în curs de dezvoltare. Turcia are ne
voie de produse destinate agricultu
rii, cum sînt îngrășămintele chimice, 
insecticidele, mașini si utilaje diver
se pe care le importăm din Româ
nia. Prezentăm la TIBCO o serie de 
articole care fac obiectul exportului 
nostru în tara dumneavoastră — mi
nerale. bumbac, fructe uscate, alte 
produse alimentare, textile. Dar, 
după cum se cunoaște, formele de 
colaborare sînt mai diverse si mili
tăm pentru lărgirea lor în continua
re. Colaborarea cu România in do
meniul industriei chimice — în ca
drul căreia s-au realizat importante 
obiective productive, iar altele se 
află în construcție — ne determină 
să apreciem că ne aflăm pe un drum 
bun".

ALAN NEWSOME, reprezentantul 
firmei „Imperial Chemical Industries 
Limited" — Anglia : „De fiecare 
dată. I.C.I. a participat la tîrgurile 
de la București, dar standul din acest 
an este. mult mai complet. Conside
răm că anul 1978 este foarte impor
tant pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre firma I.C.I. și întreprinderile 
românești de comerț exterior și, în 
general, pentru amplificarea schim
burilor româno-britanice, deoarece 
nu peste multă vreme, in luna iunie, 
așteptăm vizita în Anglia a pre
ședintelui Nicolae Ceausescu si a 
doamnei Elena Ceaușescu. Din dis
cuțiile pe care le-am avut cu repre
zentanții industriei chimice româ
nești s-a desprins dorința reciprocă 
de a dezvolta schimburile de măr
furi, de a găsi noi posibilități de co
laborare și cooperare atit în dome
niul producției, cit si al tehnologii
lor. Industria chimică românească, 
care s-a dezvoltat extrem de rapid 
în ultimul deceniu, experiența firmei 
I.C.I. creează condițiile necesare unei 
conlucrări largi în domeniile catali
zatorilor, îngrășămintelor chimice, 
pesticidelor. maselor plastice, poliu- 
retanilor și protecției mediului încon
jurător".

ALESSANDO TROMBI, reprezen
tantul firmei „Necchi",— Italia : „De 
peste 20 de ani avem relații cu între
prinderile românești din industria u- 
șoară, astfel că participarea la TIBCO 
este un excelent prilej de a întări le
găturile cu piața din România, de a 
cunoaște mai bine potențialul econo
mic al tării dumneavoastră. Sîntem 
la București nu numai pentru a vin
de. ci și pentru a cumpăra, a 
găsi noi forme de cooperare. De alt
fel, firma „Necchi" colaborează de 
mai multă vreme cu întreprinderile 
românești în producția utilajelor 
pentru industria textilă, al tehnolo
giilor de fabricație a acestora. Și nu 
putem să fim decit mulțumiți de 
faptul că acum, la TIBCO, relațiile 
excelente pe care le avem cu jntre- 
prinderea „ROMSIT" se întăresc și 
mai mult".

Opinii consemnate de 
Dan CONSTANTIN

— De cițiva ani, I.A.S. Costesti 
este unitate fruntașă pe ansamblul 
trustului județean Argeș. Putem lega 
această realizare de faptul că. tot de 
cițiva ani, dețineți o funcție de 
conducere aici, in întreprinderea 
agricolă 7

— Rezultatele bune din agricultură 
nu vin peste noapte. Și nici nu pot 
fi decise de director sau inginerul- 
șef, cît ar fi ei de pricepuți. De 
multe ori, pentru a asigura baza pen
tru recolte bune — care să nu con
stituie excepții, ci regulă — este ne
voie de ani și ani de muncă. Eu am 
venit aici, la Costești, in urmă cu 
10 ani. Recoltele erau de-a dreptul 
necorespunzătoare. Exista o flagran
tă contradicție între dotarea tehnică 
— destul de bună — și randamentele 
scăzute la hectar. Și. cu trecerea 
timpului, o atare contradicție reală 
risca să se agraveze.

— De ce credeți acest lucru 7
— Pentru simplul motiv că oame

nii aveau justificări. Justificări chiar 
foarte obiective ! Solul din această 
zonă este impropriu pentru aproape 
toate culturile, avînd fertilitatea 
foarte redusă. Noi ne aflăm în zona 
a V-a de fertilitate. In aceste con
diții, nici oamenii de aici și nici cei 
care trebuiau să înlăture prejudecata 
că pe un asemenea teren nu se pot 
obține recolte bune n-au făcut mare 
lucru. în anii de facultate și apoi 
cu prilejul practicii pe care am efec
tuat-o în agricultură m-am convins 
că nu există pămînt impropriu agri
culturii, pămint neroditor, ci, mai 
degrabă, oameni comozi sau tole
ranți. Așa că, înainte de a începe 
„lupta" cu pămîntul, am început 
lupta cu mentalitățile înapoiate, cu 
prejudecata ce se inrădăcinase la 
unii. Iar dacă in ultimii ani sîntem 
fruntași pe trust, aceasta se dato- 
rește, in exclusivitate, oamenilor ad
mirabili pe care i-am intilnit pe 
aceste meleaguri, receptivității lor 
deosebite, participării lor active la 
orice acțiune care iși propunea cu
cerirea de noi redute pe frontul re
coltelor bogate.

— Fie și numai succint, să ne 
oprim la citeva cifre care ar putea 
marca saltul făcut in ultimii zece ani 
in domeniul producției agricole.

— La griu, producția la hectar a 
crescut de la 1 400 kg in 1968 la 
3 250 kg în 1977 ; la orz — de la 
1 710 kg/ha la 4 072 kg/ha ; la 
floarea-soarelui — pe care o culti
văm de doi ani — am obținut recolte 
foarte bune : 2 300—2 400 kg/ha.
Practic, la toate culturile, la toate 
produsele animaliere producțiile au 
sporit de 2—4 ori în ultimii zece ani. 
Ponderea zootehniei in totalul pro-

Se dezvolta munca la domiciliu 
a cooperatoarelor

în Berceni sau Bal
ta Albă, în Colentina 
sau Drumul Taberei, 
ca și în orice alt car
tier al Capitalei, bucu- 
reștenii pot întîlni fir
ma cooperativei meș
teșugărești „Trico- 
textil". în ultimii 10 
ani, oferta produselor 
executate de această 
cooperativă -r tricota
je de damă, bărbați și 
copii — a crescut da 
aproape 10 ori, unită
țile „Tricotextil" pu- 
nînd în prezent la 
dispoziția populației 
peste 3 milioane de 
tricotaje anual. Puțini 
știu însă că executa
rea acestui volum în
semnat de tricotaje se 
realizează în cea mai 
mare parte nu in hale 
mari sau secții de 
producție.

— Aproape 70 la 
sută din producția 
noastră de tricotaje — 
ne spune Lascăr Bar
bu, președintele coo
perativei — o realizăm 
prin munca la domici
liu. Venind în întîm- 
pinarea femeilor' care 
din diferite motive — 
au de îngrijit copii, 
sînt suferinde — nu 
se pot încadra în sec
țiile cooperativei, am 
organizat pentru aces
tea munca la domici
liu. în acest fel ele pot 
să îngrijească și de 
gospodărie Si de copii 
și, totodată, pot să și 
muncească, păstrîn- 
du-și calitatea de în
cadrate în muncă. Noi 
le oferim cooperatoa
relor materia primă, 
modelele, le calificăm, 
le sprijinim în procu

ducțieî întreprinderii noastre a 
crescut, în această perioadă, de la 
15 la sută la 50 la sută. Totodată, 
productivitatea muncii a sporit de 
peste cinci ori. Chiar dacă am mai 
spus, precizez că producțiile amin
tite au fost obținute într-o zonă cu 
fertilitate scăzută.

— Care sînt acțiunile principale, 
măsurile concrete mai deosebite care 
explică aceste succese spectacu
loase 7

„Pentru un specialist 
din agricultură, cea mai nobilă 

catedră rămine timpul"
Convorbire cu ing. Matei GEORGESCU,

directorul Întreprinderii agricole de stat Costești — Argeș

— Eu nu le consider spectaculoase, 
pentru că, așa cum arătam, produc
țiile realizate în urmă cu zece ani 
erau foarte mici. De acum înainte, 
situind la baza calculelor producțiile 
din ultimii ani — care nu sînt foar
te bune, ci bune — vrem să ne mă
surăm adevăratele puteri. Măsurile 
întreprinse abia au început să dea 
roade. Și cel mai important rod al 
lor îl consider schimbarea concep
ției oamenilor. Pasiunea a luat locul 
resemnării și îndrăzneala — locul 
conservatorismului. Astfel, în dome
niul producției vegetale am procedat 
la o modificare profundă a structurii 
culturilor. De trei ani, de pildă, cul
tivăm in pentru ulei și floarea-soa
relui pe aproape 1000 ha. Recoltele 
obținute la aceste culturi sînt foarte 
bune. Ca să nu mai adaug și faptul 
că, prin introducerea lor, s-a îmbu
nătățit substanțial și asolamentul. 
Acum ne gîndim să extindem și cul
tura de soia și sorg pentru semin- 

rarea mașinilor de tri
cotat, iar ele au obli
gația să ne livreze la 
termenele stabilite 
produsele executate, 
în prezent avem 2 800 
de cooperatoare cu 
muncă la domiciliu, 
cărora li se alătură 
anual alte 400—500,

Deși cele 2 800 de 
cooperatoare lucrează 
la tot atîtea adrese, 
produsele muncii lor 
au o trăsătură comu
nă : sînt de cea mal 
bună calitate. Cel mai 
recent succes : pentru 
bunele rezultate din 
1977, cooperativa „Tri
cotextil" a primit titlul 
de unitate evidențiată 
pe țară și titlul de 
cooperativă fruntașă 
pe municipiul Bucu
rești. I 

țe, pentru care avem loturi de în
cercare.

— In urmă cu doi-trei ani. oamenii 
din Costesti au sesizat că ați dispus 
desțelenirea culturilor de lucernă și 
renunțarea la această cultură de 
bază pentru furaje. Care este expli
cația acestei măsuri ? Nu era un risc 
prea mare 7

— Foarte interesant acest aspect 
Așa stau lucrurile. Noi am renun
țat la lucernă — supranumită „re

gina furajelor" — și am reconsiderat 
întreaga structură a bazei furajere. 
Motivația este simplă : cu toate mă
surile agrotehnice aplicate, ne-am 
convins că lucerna nu este propice 
pentru acest teren, producțiile obți
nute fiind foarte mici. Mai mult, an 
de an aveam probleme serioase în 
privința asigurării bazei furajere. 
Costurile de producție in zootehnie 
se ridicau la niveluri inadmisibile. 
Ferma noastră zootehnică era 
subvenționată de stat. Așa că. ținînd 
seama de aceste date certe ale pro
blemei, nu consider deloc că era un 
risc prea mare să renunțăm la tra
diționalismul păgubitor și să-l în
locuim cu... putină știință. Căci mă
sura pe care am stabilit-o n-a pre
supus decît aplicarea unor metode 
elementare din cercetarea științifică.

— Mai concret, ce ați făcut după 
„detronarea" „reginei furajelor" si ce 
rezultate ați obținui 7

— Am pus la concurență, pe loturi 
mici, 10—15 culturi furajere — trifoi,

Instalații universale pentru sudarea 
sub flux

Specialiști de la Institutul de 
sudură și încercări de materiale 
din Timișoara (I.S.I.M.) și de la 
întreprinderea „Electrotimiș" au 
elaborat o serie de tehnologii efi
ciente și totodată au realizat și in
stalațiile universale pentru sudarea 
sub flux sau placarea cu bandă. 
Asimilarea acestor noî produse

sfeclă furajeră, diferite ierburi pe
rene, Lolium multiflorum (cu un 
conținut ridicat de proteine). Am 
urmărit „comportarea" fiecărei 
culturi și producțiile obținute. Și, 
cum era firesc, am extins culturile 
furajere cu cele mai bune randamen
te în producție. Saltul a fost de-a 
dreptul spectaculos : ferma zooteh
nică a trecut din postura de unitate 
„bugetivoră" în aceea de unitate ren
tabilă. Dacă în urmă cu doi ani avea

2 milioane lei pierderi, anul tre
cut ea a realizat beneficii de aproa
pe 20 000 lei, devenind prima fermă 
zootehnică rentabilă pe ansamblul 
trustului județean I.A.S. Cît este de 
important acest succes ne dăm și 
mai bine seama acum, cind condu
cerea partidului preconizează măsuri 
deosebit de stimulative pentru creș
terea eficientei economice, prin in
troducerea bugetului de venituri și 
cheltuieli șl a fondului de partici
pare a oamenilor muncii la beneficii. 
Iată de ce, în continuare, pentru co
lectivul întreprinderii, sporirea con
tinuă a producției agricole, concomi

tent- cu scăderea costurilor de pro
ducție constituie țelurile fundamen
tale ale întregii activități.

— Cum privește un lucrător din 
agricultură recentele măsuri adoptate 
de conducerea partidului cu privire 
la perfecționarea mecanismului eco- 
nomico-financiar 7

— Cu mult, cu foarte mult entu
ziasm 1 Știm că în agricultură tre

(instalațiile TU-600, TU-1 000 și 
TU-1 500). premiere pe tară in 
acest domeniu, contribuie la redu
cerea importului cu circa 20 mili
oane lei pe an. în fotografie : in
stalația universală pentru sudare 
și încărcare sub flux TU-1500, 
care contribuie la reducerea im
portului cu 3 300 mii lei valută pe 
an.

buie să ne intereseze, în primul 
rind, producțiile fizice pe care le 
obținem. Dar în condițiile actuale, 
cind este promovat cu atita fermi
tate principiul autogestiunii in eco
nomie, nu putem nicidecum lăsa pe 
plan secundar eficiența muncii noas
tre. Se impune însă ca, în conti
nuare, economiștii, specialiștii din 
domeniul agriculturii să se gîndească 
mai mult la posibilitatea elaborării 
unui sistem de indicatori bine funda
mentați din punct de vedere științific, 
care să orienteze mai ferm efortu
rile spre creșterea eficientei. Iar 
cind. spun eficiență nu mă gindesc 
numai la beneficii, ci și la produc
tivitate. Citeam undeva că un lucră
tor din agricultura noastră asigură 
hrana pentru 5—6 oameni, în timp 
ce un lucrător din agricultura ame
ricană sau olandeză asigură hrana 
pentru 40—50 de oameni. Da, econo
mia noastră are nevoie de producții 
agricole tot mai mari, dar in același 
timp are nevoie și de eficiență, de 
productivitate tot mai mare. Iar în 
acest scop, pasul cel mai important 
ce trebuie făcut constă în folosirea 
cu pricepere gospodărească a zestrei 
tehnice bogate de care dispunem nu 
numai noi din I.A.S.-uri, ci întreaga 
noastră agricultură.

— Sinteți din părțile Teleormanu
lui. Ce vă face să fiți atit de legat 
de aceste meleaguri ale Costestilor 7

— Mai mult ca oriunde, în agri
cultură, omul sfințește locul. Am in
vestit, aici, la Costești, tot ce am 
avut mai bun ca pregătire, cutezanță 
și hărnicie. Rezultatele au fost și sînt 
mulțumitoare. An de an, recoltele au 
fost mai bune și satisfacțiile tot 
mai mari. Tocmai pornind de la 
realizările obținute in ultimul timp, 
I.A.S. Costești a primit statutul de 
unitate-etalon și de unitate producă
toare de semințe. Este un titlu eu 
care ne mîndrim, un titlu care ne 
obligă. E drept că mi s-au oferit di
ferite posturi tentante, care asigurau 
un cîștig bun și chiar o viață mai 
comodă, nu atît de zbuciumată, cum 
ar fi : un post de cadru universitar 
în București sau de director de li
ceu agricol într-un alt oraș. Evident, 
tentația era mare. Dar tot timpul 
mă întrebam : ce voi face ca specia
list ? Căci pentru un specialist din 
agricultură cea mai nobilă... catedră 
rămine cimpul în care se pot împleti 
cele mai înaintate cunoștințe științi
fice cu cele mai îndrăznețe și fertile 
inițiative.

Horea CEAUSESCU 
Viorel SALAGEAN
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IWtMIA, LIBERTATEA, PACEA- 
CAUZE SCUMPE ROMÂNIEI SOCIALISTE

! ------- -cinema

(Urmare din pag. I)
După înfăptuirea insurecției din au
gust 1944. armata română, care a în
tors ca un singur om armele împo
triva Germaniei hitleriste. a partici
pat, alături de ostașii sovietici, la 
izgonirea cotropitorilor de pe întreg 
pămîntul patriei : a purtat lupte 
crincenș la Budapesta, Debrețin. Mis
kolc și in numeroase alte localități 
ungare pentru înfringerea rezistentei 
înverșunate a hitleriștilor șj a sză- 
lasistilor, zeci de mii de ostași ro
mâni sacri ficindu-și viata in luptele 
pentru eliberarea Ungariei l.a dai 
grele Jertfe si in luptele pentru 
zdrobirea trupelor naziste ne terito
riul Cehoslovaciei.

Poporul nostru aduce un omagiu 
fierbinte tuturor fiilor României care 
au luptat si s-au jertfit in nenumă
ratele bătălii purtate de-a lungul 
veacurilor, in războiul din 1877—1878, 
in rezistenta antifascistă șl in războiul 
antihitlerist, in numele idealurilor 
scumpe ale libertății si independen
tei noastre naționale. Poporul nos
tru aduce deopotrivă în această zi 
caldul său omagiu popoarelor Uniu
nii Sovietice — tara care a purtat 
greul războiului împotriva fascismu
lui si ale cărei eroice forte armate 
au dat cele mai grele lovituri mașinii 
de război fasciste — : popoarelor Sta
telor Unite, Angliei. Franței și celor
lalte țări ale coaliției antihitleris
te: luptătorilor din mișcările de rezis
tentă, partizanilor, tuturor forțelor 
de eliberare din țările europene co
tropite de naziști : poporului chinez 
si celorlalte popoare din Asia care 
au făcut uriașe sacrificii pentru zdro
birea militarismului japonez : tuturor 
celor care, prin luptă si imensele lor 
jertfe de singe, au contribuit la vic
toria asupra fascismului in cel de-al 
doilea război mondial, la triumful 
cauzei libertății popoarelor.

în anii care au trecut de la sfirsi- 
tul celui de-al doilea război mon
dial. sub influenta directă pe care 
Victoria asupra fascismului a exer
citat-o asupra dezvoltării, istorice a 
omenirii, in viața internațională s-au 
produs mari schimbări revoluționa
re. naționale si sociale, profunde mu
tații în raportul internațional de 
forte în favoarea cauzei păcii si pro
gresului, desch!zindu-se astfel am
ple perspective pentru mersul îna
inte al omenirii. înnoirea societății, 
înlăturarea pericolului unui nou 
război, asigurare» păcii pe planeta 
noastră.

INDEPENDENTA, FORȚA 
MOTRICE A CONTEMPORA
NEITĂȚII. T«l«rile libertății, in
dependenței șl suveranității naționa
le, în numele cărora popoarele ș-ă’i 
ridicat împotriva fascismului, care 
nega unor națiuni pînă și dreptul la 
existență, au devenit o uriașă forță 
motrice a lumii postbelice: cu tot 
mai multă hotărire se afirmă 'voința 
popoarelor de a fi libere și deplin 
stițphtte pe destțsfețd'țor,' jjfe avjiția l<fc? 
națională și roadele muncii proprii, 
de a-și organiza viața potrivit pro
priilor lor dorințe. Acestor aspirații 
fundamentale continuă însă să li se 
opună cu înverșunare politica impe
rialistă. colonialistă și neoeolonialis- 
tă, de forță și dictat, de inegalitate 
si inechitate intre state, de încăl
care a drepturilor sacre ale popoare
lor. a libertății și independentei po
poarelor. Popoarele cer cu tot mai

multă hotărire să se pună definitiv 
capăt acestei politici anacronice, să 
se promoveze o politică nouă, rela
ții internaționale noi. întemeiate pe 
principiile independentei si suvera
nității naționale, egalității in drep
turi, neamestecului in treburile in
terne ale altor state, avantajului re
ciproc. nerecurgerii la tortă si la 
amenințarea cu torta — principii 
ne care întreaga evoluție postbelică 
le-a învederat ca singurele in atare 
să asigure dezvoltarea liberă a fie
cărei națiuni, o colaborare rodnică 
intre toate statele.

Tocmai o asemenea politică pro
movează cu neabătută consecventă 
partidul si statul nostru, exponentul 
înflăcărat al idealurilor dc libertate, 
pace si progres ale poporului nostru 
și ale tuturor popoarelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Situîndu-se ferm 
alături de forțele revoluționare, pro
gresiste. antiimperialiste de pretu
tindeni. România apără consecvent 
cauza libertății si independentei po
poarelor. sprijină activ mișcările de 
eliberare, popoarele care luptă pen
tru lichidarea vestigiilor colonialis
mului, ale rasismului și oricăror for
me de dominație străină, eforturile 
no care le depun națiunile eliberate 
din robia colonială pentru consoli
darea independentei și dezvoltarea 
lor liberă pe calea progresului eco
nomie și social.

PERSISTENTA POLITICII 
IMPERIALISTE - 0 GRAVA 
PRIMEJDIE PENTRU PACEA 
OMENIRII. Pacea a fost speranța 
și năzuința supremă a popoarelor în 
zilele Victoriei asupra fascismului ; 
ea este și rămine comandamentul 
suprem al zilelor noastre.

Din păcate, după mai bine de trei 
decenii de la sflrșitul celui de-al 
doilea război mondial, situația inter
națională prezintă un șir de fenome
ne profund îngrijorătoare. Dupta 
pentru reîmpărțirea lumii, a zonelor 
de influentă, pentru ciștigarea de 
noi poziții dominante de către dife
rite state și grupări de state — fe
nomene care au constituit cauze 
principale ale trecutelor războaie 
mondiale — cunoaște in prezent o 
puternică intensificare și manifestă 
tendința de a se accentua în viitor, 
ducând la ascuțirea maximă a con
tradicțiilor internaționale, agravind 
situația mondială, generind pericole 
tot mai mari pentru dezvoltarea in
dependentă ă popoarelor, pentru 
pacea și securitatea generală, Această 
luptă, persistenta unor conflicte mi
litare in diferite regiuni ale lumii, 
prelungirea crizei economice, -acliîu'i- 
rea decalajelor dintre țările bogate 
și țările sărace — toate acestea in 
condițiile unei curse a înarmărilor 
fără precedent — duc inevitabil la 
noi conflicte, inenținînd primejdia 
războaielor, inclusiv a izbucnirii unui 
nou război mondial.

CERINȚA FUNDAMENTA
LĂ : ÎNTĂRIREA LUPTEI 
UNITE A POPOARELOR. Aver~ 
tizlnd asupra situației complexe 
și acute care s-a creat în lume, 
partidul nostru cheamă la vigilen
tă. subliniază răspunderea eu ade
vărat istorică ce revine forțelor 
progresiste, antiimperialiste, tuturor 
popoarelor pentru înlăturarea gra

velor pericole ce amenință pacea, 
inclusiv pericolul izbucnirii unui 
nou război mondial, Ie cheamă să 
acționeze ferm pentru soluționarea 
problemelor de care depind salvgar
darea și întărirea păcii.

Ținind seama de faptul că cele 
două războaie mondiale au izbucnit 
in. Europa, că acesta este continen
tul cel mai înarmat, realizarea secu
rității europene constitute o cerință 
primordială a vieții . internaționale, 
pentru înfăptuirea căreia România 
militează neabătut. în condițiile în 
care reuniunea de Ia Belgrad s-a 
încheiat cu rezultate neșatisfăcă- 
toare, țara noastră apreciază că de
vin ou atît mai necesare eforturile 
statelor, acțiunea maselor populare 
pentru transpunerea în viață a Ac
tului final. de la Helsinki, în toate 
prevederile sale, pentru realizarea 
de măsuri efective de dezangajare 
militară și dezarmare pe continent 
— condiție sine qua non a unei 
securități reale.

Cel de-al doilea război mondial 
s-a soldat — așa cum se știe — cu zeci 
de milioane de victime omenești și 
imense pagube materiale ; o nouă 
conflagrație mondială, care s-ar pur
ta cu armele nucleare și alte arme 
de exterminare în masă existente in 
prezent și avîhd o putere distructi
vă de sute de mii și chiar de milioane 
de ori mai mare decit a explozivelor 
folosite în războiul mondial trecut, 
ar comporta cele mai grave riscuri 
pentru omenire, penttu înseși desti
nele civilizației mondiale. Iată de ce 
oprirea, cursei înarmărilor, înfăptui
rea dezarmării generale, și in pri
mul rind nucleare, constituie un im
perativ vital, o sarcină primordială a 
lumii contemporane. Pronunțindu-se 
ferm și acționind consecvent in ve
derea atingerii acestui obiectiv fun
damental al luptei pentru pace. 
România ia parte activă la pregătirea 
sesiunii speciale a O.N.U. consacrate 
dezarmării, hotărită să acționeze ast
fel incit aceasta să marcheze un mo
ment important în eforturile pentru 
trecerea la măsuri efective de opri
re a cursei înarmărilor.

Victoria asupra fascismului a fost, 
după cum se știe, rezultatul acțiunii 
unite a popoarelor hotărîte să nu 
precupețească nici un efort pentru, 
a-și apăra dreptul Ia viață, liber
tate și pace. De aci. ca un învăță
mânt fundamental, cerința realizării 
celei mai largi unităti a tuturor for
țelor progresiste, antiimperialiste, 
democratice, pe Plan intern și in
ternational, în marea luptă pentru 
a face ou neputință repetarea oro
rilor un»i noi conflagrații mondiale. 
Din acest punct de vqdere, în pre
zent există condiții cum nu au fost 
niciodată în trecut; nleicînd forțele 
care șe pronunță pentru o politică 
nouă.. constructivă, nu au fost atît 
de niari și de puternice ca astăzi. 
Unindu-se, acționind unit și comba
tiv, popoarele vor putea să oprească 
cursul periculos al evenimentelor, să 
asigure pocea, înaintarea omenirii 
pe călea progresului.

Sărbătorind Ziua independenței și 
Ziua Victoriei, poporul român își 
reafirmă hotărîrea dc a apăra ca 
lumina ochilor independența și su
veranitate» patriei sale socialiste, de 
a-și aduce o contribuție sporită la 
lupta mondială pentru dezvoltarea 
liberă a tuturor popoarelor, pentru 
o pace trainică, pentru înțelegere și 
colaborare între toate națiunile, la 
făurirea unei lumi mai drepte și mai 
bune.

• Pentru patrie: PATRIA — 9;
12,30; 16; 19,30. FAVORIT — 9;

: 12,15 ; 18, CAPITOL — 9,15 : 12,30 ;
> 16; 19,15.

• Ultimul post de control! SCALA
I — 9.30; .13,15; 16,15; 19,15,

• Riul care urcă muntele — 9; 
11.15; 13,30; 15,45: Program de do
cumentare -- 18; 20: TIMPURI NOI.
• Urmăriți fără vină: LUCEAFĂ
RUL — 9; 11; 13; 15; 16,45; 18,45; 
20,30, FEROVIAR — 9: 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20,30.
• Aurel Vlaicu: CINEMA STUDIO
— 10; 12; 14; 16: 18: 20, EXCEL
SIOR — 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18 ;
20.15. MELODIA — 9; 11,15; 13,30 ; 
16; 18,15; 20,30.
• Gentleman Jims FESTIVAL -*
9: 11,15; 13,30: 16: 18.13; 20.30,
MODERN — 9: 11.13; 13.30; 16;
18.15; 20,30.
• Rătăcire: CENTRAL — 9: U,13:
13,30; 15.45; 18: 20.15. BUZE$TI — 
9; 11,15; 13.30; 15,43; 18; «0,13,
AURORA — 9; 11,13: 13,30; J5.45: 
18; 20,15.
• Polițistul pilot de curse: VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18 ;
20.15. TOMIS — 9: 11,15; 13,30; 16: 
18,15; 20,30,
• Noi aventuri cu Tom și Jerry
— 9,30; 11; 13,30; 14, Piesă netermi
nată pentru pianina mecanică
16; 13: 20 : DOINA.
• Dragoste și... statistică : GRI- 
VIȚA — 9; 12; 16; 19.
• Mark polițistul: EFORIE — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Adios muchachos: Bucegi 0 ;
11,15: 13,15; 15,30; 17,45: 20.
• Ediție specială: FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,15.
• Judecătorul din Bodrum : DA
CIA — 9: 11,15; 13,30; 15.45; 18 ;
20.15.
• Bătălia navală din 1894: FJEREN- 
TARI — 15,30; 17,45: 20.
• Sandokan — tigrul MalayezieS : 
LIRA — 10: 12.30: 15: 17,45; 20.
• Urgia: COSMOS — 10; 18; «0.
• Guerrilla : DRUMUL SĂRII — 
16; 18: 20.
• Septembrie : GIULE$TT — s: 
11; 13,13; 15,30; 17,45; 20.
• Zmeul de hîrtie : COTROCENI
— 9; 12: 16; 19.
• Două mame : POPULAR — 
16; 18.
• Din nou „liniște": VOLGA — 
9; 11,15; 13.30; 16: 18.15; 20.15.
• Eu, tu și Ovidiu: VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.
• Alt bărbat, altă femeie : GLO
RIA — 9: 11,45; 14,30; 17,15: 20,
FLAMURA — 11 : 13,45: 10.30; 19.15.
• Program pentru copii : FLA* 
MURA — 9.
• Profetul, aurul șî ardelenii :
MUNCA — 9; 11.15: 12.30: 13.45 :
18: 20.
• Jucăria : MIORIȚA t; li; 
13.15; 15.30; 17,45: 20.
• E atît de aproape fericirea ; 
FLACĂRA - 9; 11,15; 13,30; 16; 
18: 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare): Un fluture pe lampă — 
19,30; (sala mică) : Comedie de 
modă veche — 19,30; (sala Atelier): 
Fata din Andros — 19.
• Opera Română : Tosca — 19
• Teatrul de operetă : Varietăți 
la Operetă — 19.30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 

' landrâ" (sala Schitu Măgureanu):
Undeva, o lumină — 19.30: (sala

• Grădina Icoanei): Elisabeta I —
1 19,30.

• Teatrul Mic : Efectul razelor 1 
gamma asupra apemonelor —19,30.
• Teatrul ..Nottara" (sală Stu
dio) : Pagini din „Craii de curtea 
veche" (premieră) ■— 19,30.
• Teatrul satiilc-muzicâl ,,C. Tă- 

’riâtfff" (sala Savoy); Varietăți pe 
portativ 19,30: (sala Victoria) . 
Lăsă supâtărea-n hol — 19.30.
• Teatrul „ion Vasilescu" : întors 
din singurătate — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Scufița 
cu trei iezi —• 10; Dublu B (pre- 
rrtferă) — 19,30.
• Teatrul ..Țăndărică* : Frați! 
Criș — 18; (la Clubul T 4. str. Tur
turele 12): Spectacol susținut de

. Teatrul de marionete din Cairo 
13,

• Circul București : Circul lilipu
tanilor de la Circul Mare din 
Moscova 19,30.

Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI" —

Proiectele și perspectivele 
unei formații teatrale

In goana după cantitate 
se neglijează calitatea

CEHOSL 0 VA CIA PRIETENĂ 
ANIVERSEAZĂ ZIUA ELIBERĂRII

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului Federal al

Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 33-a aniversări a eliberării Ceho

slovaciei de sub dominația fascistă, in numele Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului 
de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al 
întregului popor român și al nostru personal, vă adresăm 
dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, guvernului federal și popoarelor 
frățești ale Republicii Socialiste Cehoslovace, cele mai 
calde felicitări și un cordial salut tovărășesc.

întregul popor român se bucură sincer de succesele pe 
care poporul frate cehoslovac, sub conducerea partidului 
său comunist, le obține in Îndeplinirea programului de 
edificare a societății socialiste dezvoltate, in înfăptuirea 
importantelor obiective stabilite de Congresul al XV-lea

Cehoslovacia prietenă sărbătoreș
te astăzi împlinirea a 83 de ani de 
Ia eliberarea de sub ocupația fas
cistă. Alungarea — în ziua de 9 
mai a anului 1945 — a ultimilor 
cotropitori hitleriști a deschis in 
fața poporului cehoslovac cîmp 
larg pentru înfăptuirea unor pre
faceri structurale, politice și soci
ale.

Deveniți stăpini ai propriilor 
destine, oamenii muncii cehi și 
slovaci, conduși de partidul co
munist, și-au dedicat energiile 
creatoare, întreaga capacitate de 
muncă făuririi noii orinduiri soci
ale, progresului multilateral al tă
rii. tn anii socialismului forțele de 
producție au cunoscut un puternic 
avint, au fost create ramuri in
dustriale noi și moderne, cuceririle 
tehnice și-au croit amplu făgaș în 
diferitele sectoare ale producției 
materiale. Succese de prestigiu au 
Încununat eforturile depuse pentru 
promovarea învătamîntului și cul
turii, toate aceste realizări consti
tuind un suport trainic pentru creș
terea bunăstării materiale și spi
rituale a populației.

însuflețiți de sentimente priete
nești, de caldă simpatie, oamenii 
muncii din România urmăresc cu 
interes rodnica activitate construc
tivă a poporului cehoslovac, dau o 
inaltă apreciere succeselor dobtn- 
dite în înfăptuirea obiectivelor

Republicii Socialiste Cehoslovace
PRAGA

ai Partidului Comunist din Cehoslovacia pentru continua 
dezvoltare și înflorire a patriei sale socialiste.

Ne exprimăm și cu acest prilej ferma convingere că 
relațiile de prietenie tradițională dintre partidele și ță
rile noastre, care in anii socialismului au cunoscut un 
curs continuu ascendent, se vor dezvolta necontenit, in 
spiritul Înțelegerilor la care am ajuns, al prevederilor 
Declarației semnate la București In Iunie 1977, spre bi
nele popoarelor noastre, în interesul unității țărilor so
cialiste, al cauzei generale a socialismului, păcii ți secu
rității în Europa și în întreaga lume.

La aniversarea Zilei naționale a țării dumneavoastră, 
vă transmitem, stimați tovarăși, dumneavoastră, între
gului popor cehoslovac cele mai bune urări de noi și tot 
mai mari succese în activitatea consacrată propășirii 
Cehoslovaciei socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român. 

Președintele Republicii Socialiste România 
MANEA MÂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste Rpmânia

stabilite de cel de-al XV-lea Con
gres al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. între România și 
Cehoslovacia există vechi și boga
te relații de prietenie, făurite în 
lupta. îndelungată dusă de popoa
rele celor două țări pentru împli
nirea aspirațiilor comune de liber
tate și neatirnare, de progres 
social. Aceste relații au fost pu
ternic cimentate in anii celui 
de-al doilea război mondial. în 
focul marilor bătălii purtate de os
tașii români, alături de ostașii so
vietici — care au dus pe umerii 
lor greul războiului împotriva hi- 
tlerismulul — Și de formațiunile 
militare și partizanii cehi și slovaci.

Partlcipind cu un efectiv de 
250 000 ds Oameni la operațiunile 
militare de pe teritoriul cehoslovac, 
armata română a dat un greu tri
but de singe — 65 000 de morți, ră
niți și dispăruți — eliberind peste 
1 700 de localități. Lupta împotriva 
dușmanului comun a pecetluit pen
tru totdeauna prietenia dintre 
poporul român și poporul ceho
slovac,

Instaurarea noii orinduiri sociale 
în cele două țări, unitatea țelurilor 
fundamentale și interesele comune 
ale luptei pentru socialism și co
munism au ridicat pe o treaptă 
superioară relațiile de prietenie și 
colaborare româno-cehoslovaee. în
temeiate pe principiile marxism-le-

ninismului ți solidarității inter
naționale, ale independenței șl su
veranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului in treburi
le interne, avantajului reciproc și 
intrajutorărli tovărășești, aceste re
lații au devenit tot mai fructuoase, 
amplificindu-se an de an, pe mă
sura sporirii potențialului econo
mic și tehnico-științific al țărilor 
noastre.

Chezășia evoluției continuu as
cendente a colaborării multilatera
le româno-cehoslovace o constitu
ie relațiile de prietenie și solida
ritate dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Cehoslovacia. De o excepțională 
însemnătate pentru cursul pozitiv 
al raporturilor reciproce s-au do
vedit intilnirile și convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Gustav Husak, înțelegerile inter
venite și acțiunile convenite cu 
aceste prilejuri deschizînd noi și 
ample perspective conlucrării ro- 
mâno-cehoslovace, atît pe plan bi
lateral, cît și în sfera vieții inter
naționale.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Cehoslovaciei socialiste, poporul 
român adresează poporului ceho
slovac un salut frățesc și urarea 
de a obține noi și mari izbînzi în 
munca pe care o desfășoară pentru 
înflorirea patriei sale.

Imaginile - simbol de la Most

tn căutarea elemen
telor de noutate care 
au justificat acordarea 
titlului de laureat al 
primei qditiî a Festiva
lului național „Cin- 
tarea României", am 
ajuns si la Pitești, 
unde o formație de 
teatru ecurt. intitulată 
..Breve", se întorsese 
de la București cu dis
tincția maximă, pre
miul întii. nentru o 
suită de scenete numi
tă și simplu, dar și 
pretențios spectacol <lc 
miniaturi umoristice si 
satiră socială. Scriam 
atunci că miniaturile 
care au adus colecti
vului amintit laurii 
festivalului n-au con
stituit decit o miniatu
rizare simbolică în ra
port cu ceea ce între
prinde. Insă suficient 
de revelatoare nentru 
a i se decerna distinc
ția cea niai înaltă.

Nu greșeam în a- 
eeastă apreciere.

Cu puțin timp în 
urmă, intr-o hain a U- 
zinei de automobile 
Pitești, se asista la o 
demonstrație de veri
tabilă ingeniozitate si 
măiestrie artistică a a- 
celuiasi colectiv de ar
tiști amatori în spec
tacolul ..Ediție specială 
pentru neliniștea pla
netei". Ideea spectaco
lului rezidă în releva
rea pericolului pe 
care-1 prezintă pentru 
pacea omenirii, pentru 
liniștea si existenta 
planetei, cursa înarmă
rilor. Materialul, sub
stanța textului — de
cupaje din ziare rela- 
tînd. Prin vocea auto
rizată a agențiilor de 
presă si a altor surse 
de informare, despre 
incă un pas si încă al
tul si altul in direcția 
nefastă a creșterii ar
senalului de armamen
te. a născocirii si pu
nerii la punct a pro
ducției de noi si tot 
mai distrugătoare ti

puri de arme. ..Ediție 
specială pentru neli
niștea planetei" nu 
este o piesă de teatru, 
nu este nici măcar1 o 
scenetă, este nur și 
simplu un colaj de tex
te într-o ordine lo
gică și distribuite, pe 
fragmente, unui grup 
de opt artiști a- 
matori care. aju
tați. in anumite mo
mente. și de intervenții 
muzicale, au dat naș
tere unui spectacol de 
mare vibrație și ten
siune. Gen de specta
col pe care l-am putea 
încadra teatrului poli
tic. Indiferent, insă 
unde l-am situa, spec
tacolul rămîne o rea
lizare artistică reușită, 
care, dincolo de Uzina 
de la Pitești, s-a 
bucurat de un incon
testabil succes în alte 
întreprinderi unde a 
fost prezentat. în școli, 
în instituții.

tntr-un dialog. ulte
rior cu regizorul spec
tacolului (Valeriu Do- 
brin. directorul Pala
tului culturii din ora- 
sul-reședintă al Ar
geșului) am discutat 
despre universul de 
preocupări actuale si 
de perspectivă ale co
lectivului. definit, prin 
latinescul ..Breve".' 
drept o echipă de ne- 
nrofesioniști care-și 
consacră talentul și 
timpul liber abordării 
de lucrări dramatice 
sau unor dramati
zări tinînd exclusiv de 
ceea ce se cheamă 
teatru scurt. Am cre
zut că lucrar&a monta
tă la Uzina de auto
mobile. ca si in alte 

f întreprinderi. si in 
școli sau'instituții este 
Piesa de rezistentă cu 
care acest teatru de 
miniaturi se prezintă 
în ediția a doua a 
Festivalului „Cintarea 
României", si mt s-a 
răspuns că ..este doar 
una dintre lucrările cu 
care am intrat în fes
tival". întrucit în pre

gătire se află lucrarea, 
jucată și de teatre 
profesioniste. ..A opta 
zi dis de dimineață" 
(autor: Radu Dumi** 
tru). cu care se speră 
să se ajungă pînă în 
faza finală a festivalu
lui. Dar. cum pînă a- 
tunei mai avem de 
parcurs un an si ju
mătate. îmi spune in
terlocutorul, ne vom 
îmbogăți repertoriul 
cu încă o nouta
te sau două. To
tul depinde de spriji
nul dramaturgilor. O 
idee constă în realiza
rea unui spectacol 
pentru tineret, tot în 
genul „Ediției specia
le...". Se are în vede
re. de asemenea, un 
spectacol de poezie și 
muzică folk. Și încă 
unul, gen cu totul nou, 
și care se anunță mai 
mult decit interesant, 
chiar dacă textul nu 
s-a definitivat incă. de 
fabulă dramatizată, 
spectacol la a cărui 
realizare își va da 
concursul, ca autor de 
fabule, poetul Nicolae 
Dragoș.

Abordînd activitatea 
colectivului de teatru, 
care, cum spuneam, 
simte nevoia unor 
texte adecvat® de 
bună calitate, nu 
am ocolit problema 
spectatorilor, a publi
cului. Scena de afir
mare a colectivului 
„Breve" se află în in
cinta Palatului culturii, 
si aveam cunoștință 
de faptul că. alături 
de instituțiile profesio
niste de artă, de colec
tivele de artiști ama
tori grupate în jurul 
Casei de cultură a sin
dicatelor, această sce
nă se bucură de o 
mare simpatie în rîn- 
dul iubitorilor de artă, 
adevăr pe care nl l-a 
confirmat, o dată în 
Plus. interlocutorul 
nostru, directorul in
stituției.

N. POPESCU- 
BOGDANESTI

Față de ediția ante
rioară a Festivalului 
național „Cîntarea 
României", numărul 
formațiilor artistiee a- 
parținind sindicatelor 
botoșănone înscrise in 
cadrul etapei de masă 
a ediției actuale a 
festivalului a crescut, 
cu 29, acestea Incluzind 
peste 600 de interpretl. 
La o primă vedere s-ar 
părea că saltul cantita
tiv înregistrat este 
destul de îmbucurător. 
Numai că noua canti
tate nu ilustrează cu 
exactitate situația rea
lă. Căci sînt formații 
mai multe, dar există 
încă un mare număr 
de întreprinderi și in
stituții botoșănene in 
care nu ființează nici 
o formație artistică. 
Iată doar cîteva exem
ple : Grupul de șan
tiere pentru construcții 
industriale (totalizînd 
peste 2 000 de oameni 
ai muncii), O.I.F. (cu 
peste 740 de oameni ai 
muncii), secția de izo
latori electrici, între
prinderea de industria
lizare a laptelui și căr
nii, I.V.C., I.J.L.F., sec
ția de distribuire a e- 
nergiei electrice și al
tele. Să nu existe în 
rîndul sutelor de oa
meni ai muncii din a- 
cestea amatori de mu
zică. de dans, teatru, 
brigadă artistică etc ? 
Greu d® acceptat un 
asemenea fapt

O analiză recentă e- 
fectuatâ la nivelul con
siliului județean al sin
dicatelor a scos la 
iveală și o altă caren
ță ce se manifestă in 
activitatea formațiilor 
artistice de amatori din 
unele întreprinderi și 
instituții botoșănene : 
anume, calitatea insu
ficientă a unora dintre 
programele prezentate. 
Iar acest fapt se dato
rează mai multor cau
ze. în primul rind. așa 
cum se arată în anali
za amintită. lipsa unor 
Instructori de speciali
tate pe fiecare gen

artistic. Situația esle 
numai partial motiva
tă. deoarece existenta 
și în municipiul Boto
șani a unei școli popu
lare de artă ar fi pu
tut-o rezolva de multă 
vreme, astfel încit în 
fiecare unitate econo
mică să existe cel 
puțin cite un instruc
tor pentru fiecare gen 
artistic.

O altă cauză care 
determină calitatea 
scăzută a programelor 
prezentate de unele 
formații artistice de a- 
matori ține de slaba 
activitate privind sta
bilirea repertoriilor. 
Astfel, formații ar
tistice de amatori 
din Darabani și Să- 
veni, ca și cele de la 
T.M.A.I.A. și I.J.C.M., 
prezintă de o bună pe
rioadă de timp aproa
pe aceleași repertorii. 
Fără îndoială că efec
tul asupra spectatorilor 
nu poate fi altul decit 
o mare plictiseală, A- 
cest fapt se datorează, 
de asemenea, șl pregă
tirii în salturi a unor 
formații artistice. în
deosebi în preajma u- 
nor concursuri. La 
I.U.P.S., de exemplu, 
în ediția anterioară 
a festivalului se re
marcase un. valoros 
colectiv de teatru de 
amatori : după partici
parea la etapa inter
județeană a festivalului 
el șl-a încetat practic 
activitatea, așteptînd, 
probabil, etapa superi
oară a celei de-a doua 
ediții a festivalului. 
Tot in legătură cu re
pertoriul. trebuie cri
ticat modul in care se 
realizează textele pen
tru unele -brigăzi ar
tistice. Se recurge fie 
la unele texte vechi, 
„actualizarea" acestora 
nefiind realizată de 
oamenii cei mai avizați 
in materie (cum a fost 
cazul unui program 
prezentat do brigada 
întreprinderii comer
ciale de stat pentru

produse alimentare), 
fie la text© noi. dar cu 
o problematică minoră, 
nesemnificativă (așa 
cum s-a intimplat cu 
brigada aparțlnind în
treprinderii comerciale 
mixte din Dorohol).

O influență negativă 
asupra calității unor 
programe artistice e- 
xercită și tendința de 
a realiza și raporta 
un număr cît mai 
mare de spectacole. 
Așa, de pildă,. clubul 
„23 August" din Boto
șani (director Vasile 
Amarghioalei) „exce
lează" prin a organiza 
la sediu un număr 
mare de manifestări, 
calitatea unora lăsînd 
insă de dorit.

Măsurile stabilite în 
cadrul analizei la care 
ne-am referit (viziri- 
du-se o mai strînsâ 
colaborare cu instituții 
artistice profesioniste, 
organizarea de sta
giuni permanente și 
schimburi de experien
ță pentru formațiile 
artistice de amatori, 
instruirea conducători
lor de formații pe ge
nuri artistice etc.) vor 
fi. sperăm. în stare să 
ducă la îmbunătățirea 
calității in întreaga 
activitate cultural- 
educativă a sindicate
lor botoșănene. De a- 
ceastă măsură, de cri- 
ticile destul de severe 
ce s-au formulat au 
luat cunoștință marea 
majoritate a reprezen
tanților sindicatelor 
din județ, chiar în 
timpul analizei. Toc
mai de aceea, consem- 
nindu-le, nu ne ră
mîne decît ca intr-un 
timp foarte scurt să 
putem consemna re
zultatele.

Silvestri AIEENEI 
corespondentul 
„Scînteir

în zona de nord a ora
șului Praaa.este amplasată 
uzina constructoare do ma
șini, de veche traditi® si cu 
renume in lume — „Avia". 
Deosebit de interesante au 
fost discuțiile purtate, la se
diul comitetului de partid, 
eu Zdendk Uridil. președin
tele comitetului de partid 
al uzinei, cu inginerul Ja
roslav Brychta. șeful sec
ției de probare, membru al 
comitetului do partid si al 
comisiei ideologice, cu Ja
romir Sebasta. șeful secției 
de pregătire tehnică a nro- 
ductiei. dar imaginile vi
zuale din eiteva secții vizi
tate — ea argument care a 
Întărit cuvintele .— ni s-au 
părut revelatoare. în veci
nătatea uneia dintre ha
lele de montaj se afla alta 
în construcție; n-ai fi spus 
că acolo se găsește un șan
tier. Constructorii, monțdrij 
extind capacitatea de pro
ducție a uzinei aplicând ri
guros sisteme de organizare 
si de muncă perfecționate, 
norme de ordine si flux 
tehnologic la fel ca sî cei 
din secțiile de „vatră" ale 
producției.

La montaj, tehnologiile 
modeme, de înaltă produc
tivitate iși spun răspicat 
cuvîntul. Oameni puțini di
rijează mecanisme com
plexe. Un zumzet discret al 
muncii, o simfonie plăcută 
ca a orgilor din catedralele 
Pragăi. Si curățenia. 8i or
dinea, și disciplina — toate 
desăvirșite — din. această 
hală a oamenilor si mașini
lor se pot comoara, fără 
exagerare, cu cele din ca
tedrale. Aproape te si miri 
de ce acești oameni nu lu
crează cu mănuși albe !

— Ii vedeți. Muncesc șî, 
în același timp. Sindesc — 
sint. cum s-ar spune, ex
ploratori al noului. Aproape 
toți urmează cursuri de ri

dicare a specializării pro
fesionale, aproape toți par
ticipă la mișcarea de masă 
pentru perfecționarea orga
nizării producției si a teh
nologiilor. Eficienta si ca
litatea — ne spune pre
ședintele comitetului de 
partid — sint devize pe 
care le rostim si le aplicăm 
cu toții.

...Din capitala republicii 
— în bazinul • carbonifer al 
Cehiei de nord — in orașul 
Most. unde înregistrăm 
imagini cu valoare într-a- 
devăr de simbol. Nici un 
observator. Pricit de atent.

partidului, care preconizea
ză — in această principală 
bază de combustibil si ener
gie a tării — sporirea pro
ducției de cărbune cu pa
tru milioane de tone anual. 
Ca să ajungem însă, potri
vit planurilor de perspecti
vă, in 1990, la o producție 
a minelor din această re
giune de 100 milioane de 
tone, trebuie să abandonăm 
actualele procedee tehnolo
gice, să introducem pro
cedee si utilaje complexe 
noi. de mare productivitate 
si eficientă.

Interlocutorul îsi sprijină

însemnări de călătorie

al metamorfozelor orașului 
Most, nici un fotograf, ori- 
cit de perspicace ar ft nu 
poate surprinde in cronolo
gia si în detaliile ei evolu
ția prefacerilor de la o zi 
la alta. Un oraș s-a mu
tat, stabilindu-se în ve
cinătate, Uh exod spre ora
șul nou. înzestrat cu toate 
dotările care asigură con
fortul unei vieți civilizate.

Vechiul oraș a devenit 
platou de filmare. în care, 
la scară naturală, clădirile 
ard. se fac scrum — si ni
meni nu cere despăgubiri. 
Trebuie să se facă o „cură
țenie" grabnică pentru ca 
în spațiul eliberat să intre 
excavatoarele care scurmă 
pămîntul si lărgesc bazinul 
de exploatare .,1a zi" a lig
nitului.

— Dezvoltarea impetuoa
să a noului oraș — ne 
spunea tovarășul ing. Va
clav Nonas, secretar ad
junct al comitetului raio
nal de partid Most — a fost 
hotărită in documentele 
Congresului al XV-lea a!

afirmațiile o® certitudini. O 
știre de dată recentă anun
ța ; „La combinatul pen
tru construcții de mașini 
din Ostrava a fost realizat 
excavatorul năși tor uriaș 
„K-10 000". destinat exploa
tărilor miniere din bazinul 
Cehiei de nord. Excavato
rul. considerat cel mai 
mare din lume de acest 
tip, cintărește 6 300 de tone 
si are o productivitate de 
10 000 metri cubi de rocă pe 
oră".

Si cu această perfor
mantă tehnică — care în
gemănează interesele con
structorilor de mașini cu 
cele ale minerilor de la ca
rierele Mostului — anul 
1990, eubeetimind parcă 
scurgerea calendaristică a 
timpului, a venit mai a- 
proape de zilele noastre.

...Progresul se deslușește 
nu numai din ceea ce poa
te surprinde ochiul sau 
din cifre si comparații sta
tistice. d si din aspectele 
uneori invizibile «au mai 
greu de perceput ale vieții, 
ale activității oamenilor.

La uzina de utilaj chimic 
și petrochimic „Kralvo- 
polska" din Brno — tova
rășul Zdenek Miiler. pre
ședintele comitetului de 
partid, și-a prefațat prezen
tarea colectivului de muncă 
arătîndu-ne din biografia 
acestuia eiteva elemente 
esențiale de referință : care 
sînt obiectivele economice 
ale colectivului, modul rit
mic în care se îndeplinește 
planul, satisfacția pentru 
colaborarea fructuoasă cu 
întreprinderea de tractoare 
din. Brașov, pentru realiză
rile Ia export. în numeroa
se țări ale lumii, proble
mele care se cer rezolvate 
în vederea îndeplinirii pla
nului ne sortimente s.a.

...Alăturate, imagini si 
impresii, te ajută să înțe
legi mai bine dimensiunile 
succeselor repurtate de po
porul acestei țări prietene. 
In anii construcției socia
liste. pe toate tărimurile 
activității eeonomico-socia- 
le. în cei 33 de ani care au 
trecut de la eliberarea de 
sub ocupația fascistă »-au 
înregistrat progrese re
marcabile : prin vocația oa
menilor si eforturile statu
lui potențialul industrial a 
crescut de eiteva ori. mo- 
dernizîndu-se continuu ; a- 
gricultura a atins un înalt 
nivel în ceea ce privește 
atît dotarea tehnlco-mate- 
rială si organizarea, cît si 
apreciabilele randamente ce 
se obțin : -viata oamenilor 
devine mai îmbelșugată, 
necesitățile materiale si 
spirituale își găsesc posibi
lități tot mai mari de sa
tisfacere.

Oamenii muncii din tara 
prietenă trăiesc azi un sin
gur anotimp : acela al vie
ții noi. tot mai prospere, al 
progresului continuu.
Constantin MORARII

Etica muncii — piatra de încercare 
a existenței creatoare

(Urmare din pag. I)
dor. Dar vreau »ă reafirm 
o idee care ar trebui să 
stea pururea în fata crea
torilor contemporani, si a- 
nume aceea că lucrul pe 
manuscris la Eminescu În
semna aducerea mai aproa
pe a idealului de perfec
țiune in munca de creație. 
Himeric ori nehimeric, 
acest idea! al perfecțiunii, 
al frumuseții absolute după 
care tlnieste marele artist 
se tălmăcește, la cei cu a- 
devărat mari, in cea mai 
riguroasă etică a muncii, 
Piatră de încercare a exis
tentei creatoare, respectată 
cu fervoare la toate nivelu
rile. de la cel mal modest 
la cel mai Înalt, de la cu
noașterea în adincime a 
tehnicilor poetice si de la

stăpînirea fără cusur a 
limbii naționale, plnă la ul
tima formă, desăvîrșită. a 
propriei opere.

Căci studiul cuvintului, 
al limbii naționale pentru 
poet, pentru scriitor in ge
neral este la fel de indis
pensabil ca studiul desenu
lui si culorii, al armoniei 
și contrapunctului la cei
lalți artiști. $i mă gîndesc 
mereu Ia îndeletnicirea 
acelor scriitori pe care ii 
numim azi clasicii noștri, 
cu limba națională ne care 
o întorceau pe toate fetele 
ca să-si revele tainele. 
Eminescu, Caragiale și 
Slavici proiectaseră o gra
matică in care poetul 
s-ar fi ocupat de morfolo
gie. dramaturgul de sintaxă 
și povestitorul de topică si 
ortoepie. Ar fi fost un fel

de încununare a căutărilor 
lor fără sfirsit in domeniul 
vast al limbii române, cău
tări care i-au 6i făcut de 
fapt creatori de limbă de 
cea mai înaltă calitate.

De aceea, probabil, nu mă 
pot obișnui cu gindul că un 
scriitor nestăpin pe reguli
le ortografice ar fi in stare 
să dea limbii niște opere 
geniale. După cum nu cred 
că o poezie scrisă la in- 
tîmolare. pe o stare sufle
tească neautentică si cu 
cuvinte de împrumut și 
dată tiparului renede-repe- 
de. poate produce efectul 
acela adine și durabil pe 
care-1 așteptăm de la o 
operă de artă veritabilă. 
Nici un vers înșirat cu o 
noimă aproximativă, nici o 
frază muzicală prinsă din

zbor ei transformată în 
tiv de folk nu pot tr 
nu not impresiona.

Opera de artă est- 
însăși viată si crester- 
ganieă. lumină din 1> 
vieții creatorului, ce 
naște si se desăv 
prin muncă si Jertfă 
știință a răspunderi' 
mate. învățătură s 
fără răgaz se cer 
pentru ca ei să-; 
numele si să-si 
vocația nu Inseti 
rinta de a se v< 
cati cit mai des. 
de a da lucru1 
literaturii noaf 
tiea marelui s 
tica muncii 
Închinate ed 
si. Prin ace, 
omului cont
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Excelenței Sale
Domnului RODRIGO CARAZO ODIO'

Președintele Republicii Costa Rica
Cu prilejul preluării înaltei funcții de președinte al Republicii Costa 

Rica, am deosebita plăcere să vă adresez calde felicitări. Împreună cu 
cele mai bune urări, iar poporului costarican prieten, multă prosperitate 
și progres.

Doresc să folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că 
relațiile de prietenie și conlucrare dintre România și Costa Rica vor 
continua să se dezvolte, pe multiple planuri, spre binele celor două 
popoare, in interesul cauzei păcii. Înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

COMITETULUI CENTRAT
AE PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

în numele Partidului’ Comunist din Cuba și al întregului nostru popor, 
dorim să vă transmitem un călduros salut cu prilejul celei de-a 57-a 
aniversări a creării partidului dumneavoastră, eveniment ce . constituie un 
moment relevant în istoria poporului român.

Cu această ocazie, vă dorim succese în îndeplinirea sarcinilor trasate 
pentru edificarea noii societăți ți transmitem, totodată, urări pentru continua 
dezvoltare a colaborării frățești intre partidele și popoarele noastre.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CUBA

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Foarte impresionată de amabilul mesaj de felicitări și bune urări pe care 
Excelența Voastră mi l-a adresat, vă exprim viile mele mulțumiri, cărora 
le adaug urările mele cele mai bune pentru dumneavoastră personal și 
pentru poporul României.

IULIANA
Regina Țărilor de Jos

„Ziua mondiala
„Ziua mondială a Crucii Roșii" — 

8 mai — a fost marcată duminică 
in Capitală printr-o adunare festivă, 
organizată de Consiliul Național al 
Societății de Cruce Roșie. Au parti
cipat reprezentanți ai Consiliului 
Național al Femeilor, Uniunii Tine
retului Comunist, Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor și 
Ministerului Sănătății, numeroși ac
tiviști obștești ai Crucii Roșii.

în acest an, „Ziua mondială a 
Crucii Roșii" se desfășoară sub ge
nericul „Alăturațl-vă nouă", avînd ca 
obiectiv atragerea de noi membri. 
•Totodată, eă are o semnificație de
osebită întrucît coincide cu cea de-a 
150-a aniversare a zilei de nașterea 
lui Henri Dunant, fondatorul Crucii 
Roșii Internaționale.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit general-maior Constantin 
Burada. președintele Consiliului Ira
țional al Societății de Cruce Roșie, 
care a relevat contribuția pe care

Colocviul național studențesc „Mihai Eminescu"
La Cluj-Napoca s-au desfășurat 

timp de 3 zile lucrările Colocviului 
național studențesc „Mihai Emines
cu", prestigioasă manifestare, aflată 
la a 4-a ediție, încadrată in Festi
valul național „Cintarea României". 
Desfășurate pe 4 secțiuni, lucrările 
colocviului au evidențiat preocupă
rile pentru analiza comparată a tex
tului eminescian, metodă modernă 
de. receptare a sensurilor și frumu
seților cuprinse in opera eminesci
ană. Cu acest prilej, la Casa uni
versitarilor -a avut Ioc un recital de 

a Crucii Roșii"
Societatea de Cruce Roșie din țara 
noastră o aduce la întărirea colabo
rării și bunei înțelegeri între po
poare, la cauza progresului și păcii. 
Vorbitorul a subliniat, de asemenea, 
aportul Crucii Roșii române la în
făptuirea politicii partidului și statu
lui nostru în domeniul ocrotirii să
nătății,' precum și relațiile de strinsă 
colaborare cu alte societăți naționale 
de Cruce Roșie, Semilună Roșie, 
Leul și Soarele Roșu.

în cadrul adunării au mai luat 
cuvîntul Maria Ciocan, secretar al 
Consiliului Național al Femeilor, 
Ioana Bratu, secretar al C.C. al 
U.T.C., Elena Istrate, vicepreședinte 
al Organizației „Șoimii patriei", și 
Mihai Aldea, adjunct al ministrului 
sănătății.

In Încheiere, au fost prezentate 
filme documentare românești pe teme 
educativ-sanitare.

(Agerpres)

poezie și lieduri, susținut de stu
denții Facultății de filologie a U- 
niversității „Babeș-Bolyai" și cei ai 
Conservatorului. „Gheorghe Dima". 
Cele aproape 80 comunicări, carac
terizate printr-o înaltă ținută, știin
țifică. vor fi adunate într-un volum. 
Actuala ediție a Colocviului național 
studențesc ..Mihai Eminescu" a mar
cat un moment important in aprofun
darea cunoașterii operei de impor
tantă universală a luceafărului poe
ziei românești.

(Agerpres)

în continuarea vizitei de prietenie 
pe care o efectuează în tara noastră, 
membrii delegației Partidului Baas 
Arab Socialist din Siria, condusă de 
Abdallah Al-Ahmar, secretar general 
adjunct, au fost oaspeții județului 
Constanța.

Cu acest prilej a avut loc o întil-

Cronica
Duminică a părăsit Capitala dr. 

Toh Chin Chye, președintele Parti
dului Acțiunea Populară din Singa
pore, care a făcut o vizită de prie
tenie in țara noastră, la invitația 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Eugen Jebeleanu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al F.U.S., de acti
viști ai Frontului Unității Socialiste.★

Duminică a sosit în Capitală Soth 
Phet-Lasy. noul ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republicii 
Democrate Populare Laos in Repu
blica Socialistă România.★

Delegația Procuraturii Republicii 
Populare Ungare, condusă de Szijar- 
to Karoly, procurorul general al 
R.P.U., care a făcut o vizită in țara 
noastră, a părăsit duminică dimi
neața Capitala. -

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de Gheor
ghe Bobocea. procurorul general al 
Republicii Socialiste România, de 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Gyorgy Kalmăr, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P. Ungare la București, și membri 
ai ambasadei. ★

Delegația Comisiei pentru muncă, 
sănătate și asigurări sociale a parla
mentului landului Renania de Nord- 
Westfalia —■ R.F.G., condusă de Kon
rad Grundmann, fost ministru de stat, 
președintele comisiei, a întreprins o 
vizită in diferite localități din țară.

Au fost vizitate întreprinderea de 
piese auto din Sibiu, localitățile 
Brașov, Sighișoara, Mediaș, Prejmer, 
Tulcea. Membrii delegației s-au în- 
tîlnit cu Vasile Bărbuleț. președinte
le Comitetului Executiv al Consiliu
lui popular județean Sibiu, și Ioan 
Drăghici. primarul municipiului Bra-

t V
PROGRAMUL 1

î.oo Teleșcoală. \
10,00 Antologia filmului pentru copii șl 

tineret : Charles Chaplin.
11,00 In alb și negru.
11.50 Cintece de vitejie. 
12,00 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,35 Sintem apărători al țării.

Marșuri șl cintece ostășești.
16,55 Campionatul mondial de hochei — 

grupa A : Cehoslovacia — Suedia
17.50 Sub steagul neatîmărll.

Film documentar realizat de Stu
dioul cinematografic a! Armatei.

16.20 Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură.

18.50 Tribuna TV.
10.20 1001 de seri,
10,30 Telejurnal.
. .................   — i------------

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 și 12 mal. In țară : Vreme răcoroasă 
Ia început, apoi în încălzire ușoară. 
Cerul va fi temporar noros, vor cădea 

nlre la Comitetul județean Constanța 
al P.C.R. și au fost vizitate Șantie
rele navale, I.A.S. Murfatlar, între
prinderea de morărit și panificație 
Dobrogea, Stațiunea de cercetări zoo
tehnice Palas, precum și noile con
strucții de interes social-edilitar și 
turistice de pe litoralul Mării Negre.

zilei
șov, precum si cu prof. dr. docent 
Carol Gblner, decanul Facultății de 
istorie și filozofie din Sibiu, și cu 
episcopul evanghelic din Sibiu. Al
bert Klein.

în Capitală, oaspeții s-au întilnit 
cu reprezentanți ai conducerii Mi
nisterului’ Muncii, "au avut întreve
deri la ziarul .,Neuer Weg“. publica
ția „Neue Literatur" și editura „Kri- 
terion". ★

în cadrul turneului pe care îl în
treprinde în tara noastră. Teatrul de 
marionete din Cairo a prezentat, 
luni seara în Capitală, un spectacol 
de gală cu piesa „Năstrușnicul Sim- 
sjm și prietenii săi" de Mohamed 
Shaker. înscris în planul de colabo
rare culturală dintre România și 
Egipt, actualul turneu — al cărui 
program include spectacole în Capi
tală. precum și în orașele Craiova si 
Drobeta-Turnu Severin — face cu
noscută micilor spectatori din tara 
noastră măiestria acestui colectiv ar
tistic egiptean care întreține vechi si 
strinse relații de colaborare cu Tea
trul „Țăndărică".

La spectacolul de gală au partici
pat reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, alți oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost de față Yehya Toema, în
sărcinat cu afaceri al Egiptului ia 
București, șl membri ai ambasadei, 
precum și șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la București, alti membri 
ai corpului diplomatic.★

Un nou film românesc cu tematică 
istorică majoră, inspirat din epopeea 
cuceririi Independenței de stat a 
României — „Pentru patrie" — a fost 
prezentat în premieră, luni seara, la 
cinematograful „Patria" din Capi
tală. (Agerpres)

20,00 In direct : Tirgul internațional de 
primăvară — TIBCO ’78 și Salo- 
nul internațional al chimiei.

20,15 Ziua Independenței și a victoriei. 
„Flacăra nestinsă". Documentar 
închinat luptei, poporului . nostru 
pentru libertate socială și naționa
lă, pentru independentă.

20.45 „Eroi au fost, eroi sint încă" — 
emisiune dedicată aniversării In
dependenței de stat a României șl 
Zilei Victoriei.

21.45 Călători și călătorii. Thor Heyer
dahl.
Documentar realizat cu prilejul 
expediției Kon-Tiki.

32.20 Telejurnal.
PROGRAMUL 2

20.15 Ziua independentei șl a Victoriei. 
Flacăra nestinsă.

20.45 Film serial pentru copii : „Co
moara din insulă" — episodul 10.

21.15 Telex.
21.20 Viața economică.
21,50 „Cantata pâmlntului meu" de J. 

BohaC.

ploi locale, care vor avea și caracter 
de aversă, mai ales în primele zile. 
Izolat, condiții de grindină. Vint mo
derat cu intensificări de scurtă du
rată, Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 4 și 14 grade, iar maxi
mele vor oscila intre 14 șl 24 de grade, 
local mal ridicate. în București : Vreme 
răcoroasă la început, apoi in curs de 
încălzire.

ȘTEFAN PETERFI |
La 6 mai a încetat din viață aca

demicianul Ștefan Peterfi, membru 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, președintele Con
siliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară, vicepreședinte 
al Academiei Republicii Socialiste 
România.

Născut la 8 martie 1906. la Deva, 
dintr-o familie de invătători de 
naționalitate maghiară. Ștefan 
Peterfi a urmat cursurile facul
tății de științe naturale de la 
Universitatea din Cluj, pe care 
a absolvit-o in 1932. în 1937 a 
obținut titlul de doctor in știin
țe biologice, specialitatea morfo
logia și fiziologia plantelor. 
Desfășoară o intensă activitate 
didactică și științifică la Univer
sitatea din Cluj, publicind nu
meroase si valoroase lucrări de 
specialitate.

După instaurarea puterii 
populare. Ștefan Peterfi, conti- 
nuindu-și activitatea didactică, 
a participat activ la pregătirea 
și educarea multor generații de 
tineri studenți în cadrul Univer
sității „Babeș-Bolyai", la forma
rea de cadre de specialitate in 
domeniul biologiei. Rodnica și 
îndelungata activitate in invătă- 
mint i-a adus stima și prețuirea 
studenților, cadrelor didactice, 
ale tuturor acelora care au be
neficiat de cunoștințele și cali
tățile sale de pedagog.

Opera științifică și didactică a 
savantului Ștefan Peterfi, tra
dusă în mai multe limbi, s-a 
bucurat de o înaltă aprecie
re din partea forurilor științi
fice, fiind ales în 1955 membru 
corespondent, iar în 1963 membru 
titular al Academiei Republicii So
cialiste România. El a fost onorat, 
de asemenea, cu titluri academice 
ale unor prestigioase instituții știin
țifice de peste hotare.

Paralel- cu activitatea științifică de 
cercetare și pedagogică. Ștefan Pe
terfi a îndeplinit diferite funcții în 
conducerea acestor domenii — pro
rector al Universității „Babeș-Bolyai", 
vicepreședinte al Filialei Ciuj-Na- 
poca a Societății de științe naturale 
și geografie, vicepreședinte al Aca
demiei Republicii Socialiste România.

în anul 1959, Ștefan Peterfi a de
venit membru al Partidului Comu
nist Român, militind cu toată ener
gia pentru înfăptuirea neabătută a 
politicii interne și externe a parti
dului si statului nostru, pentru cau
za progresului si prosperității patriei 
noastre, pentru triumful socialismu
lui și comunismului în Republica 
Socialistă România.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

roman
*

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român. Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste România și 
Consiliul National al Frontului Uni
tății Socialiste au hotărit. în legă-

Din partea Comisiei de organizare a funeraliilor
Comisia de partid și de stat pen

tru organizarea funeraliilor tovară
șului Ștefan Peterfi comunică :

Sicriul cu corpul neînsuflețit al 
tovarășului Ștefan Peterfi va fi de
pus în holul Casei universitarilor

Ștefan Peterfi și-a consacrat for
țele. cu pasiune și hotărire, pentrtț 
traducerea consecventă în viată a 
politicii naționale marxist-leniniste 
juste a partidului nostru de deplină 
egalitate in drepturi și manifestarea 
nestingherită a oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară in toate do
meniile de activitate, pentru întă
rirea continuă a frăției, solidarității 
și muncii comune a tuturor celor 
ce muncesc din patria noastră, fără 

deosebire de naționalitate, în efor
tul si in lupta unită pentru prbgre- 
6ul șt înflorirea României socialiste. 
Ștefan Peterfi a fost ales președin
tele Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară și vicepre
ședinte al Consiliului National al 
Frontului Unității Socialiste.

în aceste calități, tovarășul Ștefan 
Peterfi a acționat neobosit pentru 
îndeplinirea importantelor atribuții 
ce revin, în sistemul democrației 
noastre socialiste. Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate ma
ghiară. aducindu-și, de asemenea, 
contribuția la vasta activitate a 
Frontului Unității Socialiste — cea 
mai largă si reprezentativă organi
zație din societatea noastră, care 
exprimă unitatea strinsă a întregului 
popor, a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, in 
jurul Partidului Comunist Român.

Pentru calitățile sale unanim recu
noscute de savant, patriot și militant 
de seamă pe tărim obștesc, tovarășul 
Ștefan Peterfi a fost ales membru

CONS1LIUL DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMANIA★
tură cu încetarea din viată a tova
rășului Ștefan Peterfi. constituirea 
unei comisii de partid și de stat pen
tru organizarea funeraliilor.

Comisia ește alcătuită din tovarășii 

din Cluj-Napoca. Oamenii muncii 
vor avea acces, pentru a-și lua ră
mas bun, in ziua de miercuri, 10 
mal, începînd cu ora 10,00.

Mitingul de doliu va avea Ioc în 

al C.C. al P.C.R.. deputat în Marea 
Adunare Națională, membru al Con
siliului de Stat și apoi vicepreședin
te al acestui inalt for de conducere 
a statului nostru.

în calitate de vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Ștefan 
Peterfi a îndeplinit numeroase mi
siuni și însărcinări de inaltâ răspun
dere peste hotare, in spiritul politi
cii partidului și statului nostru de 

dezvoltare și întărire a legătu
rilor de prietenie și colaborare 
ale României cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială, de promovare fer
mă în viața internațională a 
principiilor independenței și su
veranității naționale, deplinei e- 
galități in drepturi, neameste
cului in treburile interne și a- 
vantajului reciproc, dreptului 
fiecărui popor de a-și hotări 
singur soarta. Ștefan Peterfi a 
acționat cu energie pentru în
tărirea -și dezvoltarea legăturilor 
Frontului Unității Socialiste cu 
organizații similare din alte 
țări, cu mișcările de eliberare 
națională și socială, cu parti
de progresiste, cu personalități 
ale vieții politice din diferite 
tari ale lumii, pentru afirmarea 
pe plan international a ideilor și 
concepțiilor României privind 
instaurarea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale, 
pentru securitate și pace, pentru 
colaborare și cooperare ne stin
gherită între toate țările lumii, 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă.

Pentru meritele sale, tovarășul 
Ștefan Peterfi a fost distins cu

titlul de Erou al Muncii Socialiste 
și medalia de aur „Secera si cioca
nul. cu alte ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România.

Ca recunoaștere a contribuției adu
se la întărirea legăturilor de priete
nie și colaborare ale României cu 
alte state ale lumii. Ștefan Peterfi 
a fost distins, de asemenea, cu înal
țe ordine ale unor țări prietene.

Prin încetarea din viată a tovară
șului Ștefan Peterfi, știința româ
nească. Partidul Comunist Român și 
statul socialist. întregul nostru po
por suferă o grea pierdere. Aminti
rea tovarășului Ștefan Peterfi. fiu 
credincios al partidului și poporului 
nostru, luptător devotat pentru uni
tatea și frăția Întregului popor, pen
tru victoria socialismului, pentru 
înflorirea patriei noastre scumpe. Re
publica Socialistă România, va Că
mine veșnică in inima și conștiința 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii.

CONSILIUL NAȚIONAL 
AL FRONTULUI UNITĂȚII 

SOCIALISTE★
Ștefan Voitec. președintele comisiei. 
Vasile VIIcu, Ștefan Mocuța. Eugen 
Jebeleanu. Ion Vințe, Șerban Țiței- 
ca. Constantin Petre.

aceeași zi Ia ora 13,00 la Casa uni
versitarilor.

Corpul neînsuflețit al Iui Ștefan 
Peterfi va fi înhumat la Cimitirul 
central din municipiul Cluj-Napoca.
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„DACIADA“ —O COMPETIȚIE PENTRU TOȚI

în prima duminică de mai: ȚARA ÎNTREAGĂ—CA UN IMENS STADION
Mereu la cota cea .mai înaltă 

a întrecerii internaționale
De aproape un an de zile, „Da- 

cîada" este un fapt. Generoasa 
idee a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a iniția și organiza o competiție 
sportivă cu dimensiuni naționale 
— menită, în principal, să asigure 
dezvoltarea intensă și multilatera
lă a educației fizice și sportului de 
masă, in vederea creșterii unor ce
tățeni sănătoși, bine dezvoltați fi
zic șl intelectual — a devenit fapt 
cotidian, constatabil in toate ora
șele și in toate satele țării, in fie
care școală sau facultate, în fieca
re unitate economică sau institu
ție.

Odată cu sosirea lunii mai, au 
început să se desfășoare larg în
trecerile pentru ediția de vară. Pri
ma finală pe țară ne-a oferit mo
mente de reală tensiune și satis
facție sportivă in ziua de 2 mai, 
pe stadionul „Republicii" din Ca
pitală, cind cele șase curse (pe ca
tegorii) ale „Crosului tineretului" 
au trebuit să decidă care sint cei 
mai buni șase alergători din circa 
trei milioane ciți au participat in 
fazele anterioare.

Alaltăieri, in prima duminică a 
lunii mai, n-au fost programate 
finale pe țară. „Daciada" insă a 
fost parcă mai prezentă decit ori-

Festivalul 
sportului muncitoresc 

în orașul petrochimiștilor 
de pe Trotuș >

Timp de două zile, municipiul 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" a găzdu
it, în cadrul „Daciadei", un amplu 
festival al sportului muncitoresc. 
Anul acesta, la cea de-a treia 
ediție a festivalului sportului mun
citoresc, organizat sub egida U.G.S.R., 
au răspuns prezent aproape 800 
de tineri și tinere din județele 
Iași, Vaslui, Vrancea. Neamț, Su
ceava. și. bineînțeles. Bacău. Au 
venit aici — in acest oraș 
care este și un centru national al 
gimnasticii românești, cunoscut pe 
întreg globul pămîntesc prin Nadia 
Comăneci, Teodora Ungureanu și 
mai tinerele lor colege — reprezen
tanți ai unor mari asociații sportive 
sindicale din întreprinderi cu nume 
răsunătoare chiar peste hotarele ță
rii. cum sint Uzina de fire si fibre 
sintetice Săvinești, „Penicilina" și 
„Țesătura" din Iași, „Rulmentul" din 
Birlad, „Confecția" Focșani, C.S.M. 
Borzești, „Textila" Buhuși și multe 
altele.

S-au desfășurat întreceri la cros, 
ciclism, handbal, judo, popice, șah, 
tenis de cimp șl tenis de masă, volei, 
box și fotbal. Ele au fost plăcute, 
viu disputate și de un bun nivel teh
nic. Trofeele puse în joc au fost cîs- 
tigate, de exemplu, la handbal, de 

cind în peisajul satelor și orașelor 
țării. Este o perioadă cind in ca
drul „Daciadei" sint in plină des
fășurare, ajungind in momentele 
lor de vlrf, fazele de masă ale în
trecerilor de atletism, gimnastică, 
orientare turistică, tir, baschet, 
handbal, fotbal, volei, trintă, auto
mobilism, karting, moto. In dumi
nica trecută au avut loc concur
suri de masă pentru desemnarea 
campionilor pe unități sau pe lo
calități in fiecare din aceste dis
cipline sportive. Iar la Pitești, Bra
șov. Timișoara și alte centre s-au 
disputat etapele de zonă la judo. 
Ca să nu mai vorbim de animația 
si efervescenta de pe toate terenu
rile sportive ale Capitalei in a- 
ceastă zi de autentică primăvară !

Anunțînd că luna mai va conti
nua să programeze asemenea faze 
zonale (in vederea marilor finale 
pe tară rezervate pentru august) 
și că in săptămânile următoare se 
vor disputa totuși două finale (pe 
categorii) ale sportului de masă și 
șase finale ale sportului de per
formanță — evident, toate în ca* 
drul „Daciadei" — incheiem infor
mațiile și considerațiile generale, 
spre a face loc unor secvențe și 
relatări concrete din această du
minică sportivă „plină".,.

reprezentativele municipiilor „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej" și Iași, la box, 
de selecționata municipiului Bacău 
ș.a.m.d. Dintre sportivii clasați pe 
primele locuri la cele 11 discipline, 
am reținut citeva nume, intre care 
cel al muncitorului petrolist Constan
tin Darie din Moinești, al muncito
rului forestier Cătălin Vătafu din 
Comănești, ale operatoarelor chimiste 
Angela Pană și Gabriela Ciorac din 
cadrul clubului muncitoresc Borzești.

Au avut de cîștigat de pe urma 
acestui festival și miile de muncitori 
de la combinatul petrochimic, termo
centrala Borzești, întreprinderea de 
utilaj chimic, trustul de construcții 
industriale, fabrica de confecții și 
alte unități, care au stat multe ore 
în aer liber, trăind atmosfera tine
rească a întrecerilor.

Festivalul sportului muncitoresc 
din municipiul de pe Trotuș ne-a 
arătat că organizațiile de sindicat și 
U.T.C. din întreprinderile noastre In
dustriale, sub directa conducere a 
organelor și organizațiilor de partid, 
pot desfășura o bună activitate de 
antrenare a maselor de oameni aj 
muncii la sport.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Sclnteii"

„Cupa Sucevei" 
și „Raliul Bucovinei" 

Simbătă și duminică, pe stadionul 
Arini din municipiul Suceava au a

vut loc întrecerile din cadrul celei 
de-a 14-a ediții a „Cupei Sucevei" 
la atletism. La importantul concurs 

* au luat parte aproape 200 de spor
tivi și sportive din Botoșani, Bistri- 
ța-Năsăud, Buzău, Iași, Maramureș, 
Roman și Suceava. Dintre ei, cei mai 
buni s-au dovedit sucevenii și 
ieșenii.

In aceleași zile, în județul Sucea
va s-a desfășurat o altă importantă 
întrecere sportivă : este vorba de 
competiția automobilistică „Raliul 
Bucovinei" (prima ediție), contind și 
ca prim concurs din cadrul campio
natului republican, categoria B. Au 
luat parte 52 de echipaje din 10 ju
dețe ale țării. La capătul celor 550 
km, cit a măsurat traseul, primele 
trei locuri în clasamentul general pe 
echipe au revenit echipajelor „Voin
ța" Suceava, A.R.C. Iași, Nicolina 
Iași.

Gh. PARASCAN 
corespondentul „Sclnteii"

Dintre mii de tineri 
pugiliști, s-au evidențiat 

nu numai campionii
La Galați, tradițional și important 

centru al boxului din țara noastră, 
s-au desfășurat în zilele săptămimi 
trecute campionatele naționale ale 
juniorilor „mici" si „mari" cu parti
ciparea sutelor de tineri pugiliști 
din numeroase asociații și cluburi.

Nu mai puțin de 18 localități și-au 
împărțit cinstea de a avea reprezen
tanți în cele 22 de meciuri decisive 
pe marele ring instalat în Palatul 
Sporturilor din Galați. Multe din
tre titlurile de campioni au fost 
cucerite de juniorii bucureșteni, 
brăileni. gălăfeni sau argeșeni, bene
ficiari ai unei instruiri mai bune și 
mai îndelungate. Se cuvine totuși să 
evidențiem și pe acei boxeri care

fotbal E rindul timișorenilor... să ocupe primul loc
Au mai rămas șase etape din «fele 

34 cite are campionatul primei noas
tre divizii. După meciul Politehnica — 
Steaua 4—1. timișorenii au trecut pe 
primul loc în clasament (33 p.) ; tele
spectatorii. martori la desfășurarea 
celei de-ă doua reprize a acestei 
partide, vor cădea de acord că „Poli" 
s-a dovedit o bună echipă, care a 
cîștigat pe merit și că tot prin me
rite se află astăzi în situația de frun
tașă a clasamentului. Pe poziția se
cundă, de asemenea, cu 33 puncte, a 
urcat din nou F.C. Argeș (4—1 cu 
S.C. Bacău), in timp ce Steaua și 
Sportul studențesc (3—0 cu F.C. 
Olimpia), ambele cu cîte 32 puncte, 
«e mențin în disputa pentru titlul de 
campioană. 

n-au cîștigat medalii, dar a căror 
calificare Ia turneul final este un 
succes, dacă ținem seama că în fa
zele preliminare ale acestei compe
tiții integrate „Daciadei" s-au între
cut mii de tineri și că au fost ne
cesare mari eforturi de antrenament 
și meciuri, specifice acestui dificil 
sport, pentru a urca etapă după eta
pă pină la aceea in care se dobin- 
desc laurii.

Să nu-i lăsăm deci nici pe aceștia 
să rămină anonimi, pentru că au do
vedit bune cunoștințe și reale cali
tăți. cum este cazul cu Dichită Gigei 
din Iași. Burlacu Costel din Rîmnicu 
Sărat. Crișan Dorel și Ciulean Mircea 
din Zalău — cărora numai experiența 
mai mică sau un minus de pregătire 
le-au barat drumul spre titlurile la 
care rîvneau cu toată pasiunea lor de 
tineri boxeri.

A bucurat mult si evoluția „greu
lui" Enache Ion din Bistrița. Dotat 
cu o statură de adevărat viitor „co
los al ringului" (108 kg și peste 1,88 
înălțime), el s-a mișcat cu suplețe si 
viteză, a dat dovadă de multă am
biție și tenacitate, dirzenie si curaj, 
făcindu-I pe focșăneanul Grigoraș 
Mihai. component al lotului repre
zentativ de juniori, să se întrebuin
țeze Ia maximum pentru a-1 întrece 
cu puțin la puncte. Să menționăm că 
Enache învață box de vreo cinci luni 
și că pînă la finale avea la activ nu
mai șase meciuri !

Tuturor tinerilor curajoși care s-au 
urcat pe ringul finalelor de la Ga
lati le dorim o viitoare prezentă in 
boxul nostru de performantă, reali- 
zînd astfel trecerea de la activitatea 
sportivă de masă la aceea mult mai 
riguroasă, care poate duce la marea 
satisfacție a gloriei sportive.

Eustațiu MĂRGĂRIT 
președintele comisiei de tineret 
a Federației române de box

Celelalte rezultate : U.T.A. — F.C. 
Constanța 2—1. A.S.A. — Jiul 1—1. 
Dinamo — F.C. Bihor 2—0. F.C. Cor- 
vinul — Universitatea Craiova 1—1. 
C.S. Tîrgovlște — F.C. Petrolul 0—0, 
Politehnica Iași — F.C.M. Reșița 3—0.

în divizia B. seria I. Gloria Buzău 
— Steagul roșu 1—0 și Oltul Sf. 
Gheorghe — F.C.M. Galati 1—0 sint 
rezultate deosebit de importante pen
tru primele locuri : Gloria are acum 
41 p.. iar F.C.M. Galați 38 p. în se
ria secundă, aglomerație la primele 
locuri : F.C. Chimia Rm. Vilcea — 
34 p.. Metalul Plopeni — 33 p„ Pro
gresul Vulcan — 32 p.. Dinamo Sla
tina și Rapid — cite 30 p. în seria a 
IlI-a. o nouă victorie a liderilor ; 
C.F.R. Timișoara — F.C. Baia Mare

Rezultatele bune ale unei săptă- 
mini bogate in competiții internațio
nale ne îndreaptă atenția spre per
formerii români din citeva ramuri 
de vîrf ale sportului nostru, perfor
meri de larg renume, care atacă cu 
aceeași seriozitate locurile fruntașe 
ale concursurilor, indiferenți parcă 
la categoria valorică a acestora. Este 
o dovadă dintre cele mai grăitoare 
a clasei tehnice. întemeiată pe. o 
pregătire fără oprire, tenace, adesea 
neștiută de publicul larg. Anul tre
cut, pe lacul Pancearevo, caiaciștii și 
canoiștii români se acopereau de glo
rie cu ocazia campionatelor mondi
ale ; în urmă cu puține zile, pe pis
tele aceluiași lac, Vasile Dîba, Ivan 
Patzaichin. Lipat Varabiev, alti lau- 
reati ai regatelor mondiale și olim
pice concurau cu un zel identic pen
tru titluri balcanice. Le-au cucerit 
pe toate cele 13, ca o demonstrație 
a faptului că marii noștri perfor
meri nu-și îngăduie nici cea mai 
mică scădere de rezultat, că sint 
mereu plini de mîndrie și severi cu 
ei înșiși cind e in joc prestigiul cu
lorilor noastre sportive. Să le mul
țumim și pe această cale, dorindu-le 
noi împliniri, ale muncii lor indîrji- 
te de pregătire, cu ocazia regatei 
mondiale care se va desfășura în 
luna august, în Iugoslavia.

Atitudini de înaltă conștiință spof- 
tivă și patriotică se desprind, de a- 
semenea, din comportarea gimnaști- 
lor noștri fruntași, aflați intr-un 
turneu în Ttalia. Primii gimnaști din 
formațiile românești — Nadia Comă
neci și, respectiv. Dan Grecu — e- 
voluează la nivelul întrecerii mondi
ale. colegele și colegii ridică nota
rea la diferitele aparate cu muit 
dincolo de exigențele unor întreceri 
bilaterale între echipe reprezentati
ve.

Nu-i un secret că lumea gimnas
ticii urmărește cu cea mai mare a- 
tenție din vara anului 1976 Încoace

0—2 ; dar și succese ale contracandi
datelor din Cluj-Napoca : Minerul 
Lupeni — „U“ 0—1 și C.F.R. — Vic
toria Cărei 8—0 (1).

Campionatul diviziei A se întreru
pe pină la 18 mai pentru a se face 
fată pregătirii unui meci amical 
foarte interesant pe care reprezenta
tiva noastră îl va susține la Bucu
rești (duminică. 14 mai) cu una din
tre cele mai puternice echipe europe
ne. reprezentativa U.R.S.S. La pre
gătirile lotului prim, al cărui pro
gram l-am anunțat pe larg intr-unui 
din numerele trecute, au fost convo- 
cați alti doi jucători — Doru Nicolae 
(F.C. Argeș) și Giurgiu (U.T.A.). ju
cători tineri care s-au evidențiat în 
meciurile de campionat. 

fiecare pas al Nadlei Comăneci, 
multipla campioană olimpică și spor
tiva nr. 1 în această deosebit de in
teresantă ramură. în noul sezon in
ternational. care va culmina cu tur
neul mondial din luna octombrie, re
numita performeră româncă și-a fă
cut ceva mai tîrziu reintrarea in 
concursuri oficiale internaționale. 
Dar a reintrat la nivelul care a ui-

REVISTA
COMPETIȚIILOR
mit și continuă să uimească publi
cul amator de gimnastică și pe spe
cialiști. Nota „10", notă a perfecțiu
nii. s-a înscris de multe ori după 
exercițiile Nadiei și în Italia, iar 
radioteleviziunea și marile agenții 
de presă au răspîndit repede veștile 
în toate țările. Să nu greșim, totuși, 
in a crede că numai prin talent ex
cepțional Nadia merită și dobîndește 
nota zece în șir. în evoluția acestei 
sportive, pe care milioanele de ro
mâni o îndrăgesc atît de mult, au 
intervenit destule schimbări impor
tante. Iar aceste schimbări au fă
cut necesare un proces de reconsi
derare științifică a datelor sportive 
și o muncă intensă de reantrenare 
pe măsura acelor aptitudini care se 
dovedesc pe mal departe de totală

• 1 ............———■—    1 ■ —
BOX: Surprize în campionatele mondiale

Cea de-a patra reuniune a cam
pionatelor mondiale de box de la 
Belgrad a fost marcată de citeva 
rezultate surpriză. La categoria grea, 
tinărul pugilist francez Dominique 
Nato, in virstă de 21 de ani, a reușit 
să-l învingă la puncte, cu o decizie 
de 3—2, pe cunoscutul campion so
vietic Igor Visoțki, unul dintre fa- 
voriții la titlul categoriei.

în limitele categoriei pană, bul
garul T. Andrejkowski a obținut vic
toria la puncte în fața campionului 
european R. Nowakowski (R.D. Ger
mană). Tot ca o surpriză poate fi a- 
preciată și victoria vest-germanului

r

IN CITEVA RtNDURI 
Rugbl

La Barcelona, într-un meci pentru 
campionatul european de rugbi — 
„Cupa F.I.R.A.", echipa Spaniei a în
trecut cu școrul de 20—13 (7—13)
echipa Cehoslovaciei.

în clasamentul campionatului con
duce echipa Franței — 15 puncte, ur
mată de formațiile României — 12 
puncte. Spaniei — 8 puncte. Italiei 
— 8 puncte, Poloniei — 5 puncte și 
Cehoslovaciei — 4 puncte. Au mai 
rămas de disputat două partide: Po- 

excepție in plan mondial. Astăzi, 
extraordinara gimnastă a României 
lucrează mai mult șl cu mai multă 
seriozitate decit atunci cind era o 
fetiță cu panglici in codițe. Pină a 
pune la punct noile exerciții Și ele
mente. Nadia și grupul de tehnicieni 
care o antrenează a trebuit să lu
creze mult mai. mult, fie și pentru 
motivul că elementele tehnice pre
zentate în 1976 și 1977 au fost intre 
timp depreciate in codul de punctai 
al federației internaționale (deși, in 
treacăt fie zis, și astăzi numai foar
te puține sportive se arată în stare 
să le execute corect). Să mal adău
găm aici că. prin decizia aceluiași 
for. se instituie anual campionate 
mondiale, ceea ce înseamnă că an 
de an gimnastele din virful ierarhi
ei vor fi obligate să prezinte mereu 
alte elemente, originale în drum 
spre olimpiadă. Iată că astfel notele 
„de zece" la exercițiile obligatorii 
pentru campionatele mondiale și la 
cele „liber alese" (dar, „alese" in 
lumina codului de punctaj modifi
cat). ne prezintă în noi dimensiuni 
activitatea de pregătire pe care o 
săvîrșesc Nadia, colegele el. tehni
cienii echipei. Să le mulțumim și a- 
cestora, cum le-am mulțumit repre
zentanților noștri de la caiac si ca
noe, dorindu-le asemenea să culea
gă roadele muncii lor pricepute și 
dîrze la turneul din toamnă al ce
lor mai bune gimnaste din lume.

Valeriu MIRONESCU

Ernst Mtiller (semimijlocie) in fața 
bulgarului Piemen Yankov.

Alte rezultate înregistrate : pană : 
Ribakov (U.R.S.S.) b. ab. Stengram 
(Thailanda) ; Ristici (Iugoslavia) 
b.p. Radman (Suedia) ; Jumawan 
(S.U.A.) b.p.’ Zoumansi (Coasta de 
Fildeș) ; semimi jlocie : ÎUadis (Gr< - 
cia) b.p. Perez (Spania) ; Coreea 
(Cuba) b. ko Adeleye (Nigeria) , 
grea: Tubbs (S.U.A.) b.p. Levai 
(Ungaria) ; Vujkovici (Iugoslavia) 
b.p. G. Skrzecz (Polonia) ; Suvand- 
jiev (Bulgaria) b.p. Kaya (Turcia) , 
Fanghanel (R.D. Germană) b. ko 2 
pe Hussing (R.F. Germania).

lonia — Spania și Cehoslovacia — 
Polonia.

Baschet
Echipa masculină de baschet n 

României a terminat învingătoare în 
primul meci susținut în cadrul Cam
pionatului balcanic ce se desfășoară 
la Ankara, cîstigînd cu scorul de 
89—81 (44—42) în fata formației Gre
ciei. într-un alt ioc din ziua a doua, 
selecționata Bulgariei a învins repre
zentativa Turciei cu scorul de 81—87 
(41—37).
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ORIENTUL MIJLOCIU
• Misiunea președintelui Su
danului în vederea consolidă
rii solidarității arabe • Con
vorbiri americano-israeliene

CAIRO 8 (Agerpres). — La Ale
xandria a avut Ioc luni o întrevedere 
între președintele R.A. Egipt, Anwar 
El Sadat, și Gaafar El Nimeiri, pre
ședintele Sudanului, care deține în 
prezent și funcția de președinte al 
Comitetului de solidaritate arabă. în 
cadrul convorbirii — relatează agen
ția M.E.N. — au fost examinate re
zultatele vizitelor efectuate de șeful 
statului sudanez la Damasc și Bag
dad în calitate de președinte al Co
mitetului de solidaritate arabă.

★
La încheierea convorbirilor pe 

cai-e le-a avut duminică Ia Bagdad 
cu președintele Ahmed Hassan Al- 
Bakr, președintele Nimeiri a decla
rat că acestea au fost foarte utile 
pentru misiunea care i-a fost încre
dințată. Această misiune — a conti
nuat el — care se desfășoară în ca
drul Comitetului de solidaritate a- 
rabă, permite o apropiere a puncte
lor de vedere ale șefilor de stat și 
suveranilor arabi asupra responsabi
lităților comune. ,

WASHINGTON 8 (Agerpres). — 
Luni s-a încheiat vizita primului mi
nistru al Israelului. Menahem Begin, 
in Statele Unite ale Americii. în ca
drul convorbirilor avute cu președin
tele Jimmy Carter cu secretarul de 
stat. Cyrus Vance, precum și cu alte 
personalități americane au fost exa
minate evoluția relațiilor bilaterale, 
precum și unele probleme internațio
nale. îndeosebi situația din Orientul 
Mijlociu.

Agențiile internaționale de presă a- 
preciază că vizita premierului Begin 
..pare să nu fi adus o contribuție la 
reluarea convorbirilor de pace" în 
Orientul Mijlociu, deși s-a arătat că 
..o nouă abordare a problemei este 
în curs de examinare".

DAMASC. — Generalul Ensio Sii- 
lasvuo. comandantul forțelor O.N.U. 
în Orientul Mijlociu, a avut, la Da
masc. o serie de convorbiri cu vice- 
ministrul sirian al afacerilor externe. 
Nasser Kaddour.

După cum informează agenția 
France Presse, au fost abordate pro
bleme privind situația din Orientul 
Mijlociu și, în context, misiunea For
ței interimare a O.N.U. din sudul 
Libanului (U.N.I.F.I.L.).

agențiile de presă transmit:
Congresul Sindicatelor 

vietnameze.1x1 Hanoi au ince* 
put, luni, lucrările celui de-al IV-lea 
Congres al Federației Generale a 
Sindicatelor din R.S. Vietnam. Aces
ta este primul congres al sindicatelor 
vietnameze „ după reunificarea. in 
iunie 1976, a tuturor organizațiilor 
sindicale din țară. Din România, la 
lucrările congresului sindicatelor 
vietnameze participă Elena Nae, 
vicepreședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R.

Pescarii danezi protestează...
COPENHAGA 8 (Agerpres). — 

Pescarii danezi aflați in grevă au 
anunțat că vor relua blocada 
porturilor dacă guvernul și Folks- 
tingul (parlamentul) nu vor sa
tisface cererea lor de mărire a 
cotei de cod pe care o pot pescui 
in Marea Baltică. Potrivit unei de
cizii a „celor nouă", cota pescari
lor danezi a fost redusă substan
țial, fapt care s-a resimțit puternic 
asupra situației economice a pesca
rilor danezi, în special din insula 
Bornholm, a cărei populație se ocu
pă in principal cu pescuitul și pre
lucrarea peștelui.

Citeva sute de ambarcațiuni pes
cărești au blocat, duminică, sase 
porturi daneze, in semn de protest 
față de politica C.E.E. in domeniul

Pentru folosirea energiei atomice 
in beneficiul tuturor popoarelor

Pe marginea reuniunii A.I.E.A. de la Viena
în prima decadă a lunii mai. la se

diul Agenției Internationale pentru 
Energia Atomică (A.I.E.A.) a avut loc 
sesiunea Comitetului consiliului gu
vernatorilor. chemat să evalueze acti
vitățile A.I.E.A. pe ultimul an. pre
cum si programul organizației pe pe
rioada 1979—1984, și bugetul său pe 
anul viitor.

„Dezbaterile — se subliniază în 
„Raportul pe 1977“ prezentat comite
tului de directorul general al A.I.E.A. 
— au evidențiat din nou că energia 
nucleară reprezintă pentru omenire o 
sursă de energie de neinlocuit. atît pe 
termen scurt, cit si pe termen lung. 
Potrivit părerii unanime, atomul este 
singura sursă de energie care, la sta
diul actual al tehnicii si tinind seama 
de necesitățile economice, poate înlo
cui combustibilii fosili, ale căror re
surse se epuizează progresiv". înfă- 
tișind tabloul mondial al energeticii 
nucleare, raportul precizează că, in 
urmă cu trei luni, in lume se aflau 
în exploatare 206 centrale nucleare 
cu o putere totală de aproximativ 
95 000 MW, reprezentînd circa 5,3 Ia 
sută din capacitățile mondiale de 
producere a electricității. Numai în 
ultimii doi ani au fost lansate co
menzi pentru încă 23 de centrale 
nucleare, cu o putere globală de 
24 500 MW.

Analizînd activitățile A.I.E.A. în Ul
timul an. lucrările comitetului au e- 
videntiat aportul organizației la pro
movarea aplicațiilor pașnice ale ato
mului. îndeosebi ale energeticii nu
cleare si a cooperării internaționale 
în acest domeniu, prin asistenta teh
nică acordată, sub formă de echipa
mente. exporti, specializarea de cadre 
naționale, finanțarea de contracte de 
cercetare stiintifibă.

în același timn. a rezultat dar că 
în activitățile agenției de la Viena 
persistă o serie de neajunsuri legate 
de insuficienta resurselor la dispozi
ție. îndeosebi pentru finanțarea pro
iectelor de asistentă tehnică în țările 
in curs de dezvoltare. De aceea, nu
meroase delegații s-au pronunțat

încheierea vizitei tovarășului L. I. Brejnev 
in R. F. G.

BONN (Agerpres). — Duminică 
s-a încheiat vizita oficială efectuată 
in R. F. Germania de Leonid Brej
nev. președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. în aceeași 
zi, oaspetele a avut o ultimă între
vedere cu cancelarul federal Helmut 
Schmidt.

în comunicatul transmis la înche
ierea vizitei de agenția T.A.S.S. se 
arată că părțile își exprimă hotă- 
rîrea comună de a contribui la dez
voltarea și adîncirea colaborării din
tre cele două țări în domeniile eco
nomiei, industriei, științei, tehnicii, 
culturii. învățămîntului și în alte, 
sfere de activitate. Părțile — se 
arată în comunicat — apreciază că 
singura cale posibilă pentru instau
rarea unui climat de încredere și 
bună vecinătate rezidă în continua
rea neabătută a procesului de des
tindere internațională, subliniind in 
context rolul deosebit al Conferinței 
pentru securitate si cooperare in

Semnificația apropiatelor alegeri 
parțiale din Italia

O cuvîntare a secretarului general al P.C.I.
ROMA 8 (Agerpres). — Luînd cu- 

vîntul la Viterbo, la un miting al 
Partidului Comunist Italian. Enrico 
Berlinguer, secretarul general al 
partidului, a apreciat că alegerile 
administrative parțiale care urmea
ză să aibă loc în Italia la 14 mai do- 
bîndesc o semnificație deosebită în 
actualele condiții din tară.

Societatea italiană și instituțiile 
sale democratice — a declarat Enrico 
Berlinguer — trec printr-un moment 
greu si dramatic. Acțiunea criminală 
pe care o reprezintă răpirea lui 
Aldo Moro nu are nimic comun cu 
lupta politică si cu atît mai mult ea 
nu poate fi prezentată ca o activi
tate revoluționară îndreptată spre 
asigurarea unui viitor mai bun. 
Dimpotrivă, ea are drept Scop să 
submineze temeliile instituțiilor de
mocratice.

Tocmai de aceea — a continuat 
vorbitorul — rezultatele alegerilor 
de la 14 mai trebuie să ilustreze do
rința poporului ca noua majoritate 
parlamentară să acționeze eficient, 
în momentul de față, nici o altă for
mulă politică nu este în măsură să 
asigure salvarea, însănătoșirea și

Primire la Pekin. Den 
Siao-pin, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, a primit, 
luni, pe Felix Galvan Lopez, minis
trul apărării naționale al Mexicului, 
care efectuează o vizită la Pekin. în 
cursul convorbirii care a avut loc — 
menționează agenția China Nouă — 
au fost relevate bunele relații, exis
tente intre cele două țări, subliniin- 
du-se că vizita ministrului mexican 
reprezintă o nouă contribuție la dez
voltarea relațiilor de prietenie chino- 
mexicane.

pescuitului. Ca urmare a blocadei, 
au fost paralizate traficul de pasa
geri si cel de mărfuri. Blocada nu 
a fost ridicată decit după ce gu
vernul danez a propus reluarea ne
gocierilor cu pescarii greviști. Mi
nistrul pescuitului, Svend Jakob- 
sen, a propus, după cum relatează 
agenția Reuter, convocarea unei co
misii internaționale de pescuit in 
Marea Baltică, ai cărei membri să 
fie statele riverane.

Președintele Partidului Comunist 
din Danemarca, Joergen Jensen, a 
declarat că o politică de pescuit ra
țională intr-o zonă închisă cum este 
Marea Baltică trebuie să prevadă 
negocieri si acorduri intre țările 
riverane, si nu să fie elaborată de 
Piața comună.

pșntru sporirea substanțială a fondu
lui de asistentă tehnică, concentrarea 
activităților organizației cu precădere 
asupra aspectelor practice vizind dez
voltarea cercetărilor si aplicațiilor 
privind folosirea energiei nucleare în 
scopuri pașnice, facilitarea accesului 
tuturor statelor la tehnologii, insta
lații si materiale nucleare, pentru a- 
sigurarea unui echilibru rezonabil în
tre activitățile si resursele A.I.E.A. 
consacrate asistentei tehnice si apli
cării garanțiilor.

Pornind de la experiența acumula
tă. in perioada 1979—1984. A.I.E.A. ur
mează să-si desfășoare activitățile in 
cadrul a 18 programe mari, divizate 
în diferite subprograme, dintre care 
cele mai importante se referă la asis
tenta tehnică si formarea de cadre, 
energia de origine nucleară si reac
tor!. alimentație si agricultură, stiinte 
biologice, științe fizice, documentație 
și servicii tehnice, garanții. Ca o o- 
rientare nouă, pozitivă în activitățile 
A.I.E.A.. se cuvine a menționa faptul 
că agenția, continuînd să acorde sta
telor membre asistență pentru stabi
lirea si realizarea de programe ener
getice nucleare, „se va ocupa mai 
mult de aspectele concrete ale pro
iectelor. oferind avizele sale de pro
curare de componente pentru centra
lele nucleare, combustibil nuclear si 
servicii ale ciclului de combustibil".

îmbunătățite in lumina dezbaterilor 
si concluziilor comitetului, documen
tele pregătite de directorul general 
urmează a fi supuse spre aprobare 
forului suprem al organizației — Con
ferința generală a A.I.E.A.

Sensul comun al tuturor eforturilor, 
asa cum a reieșit si din dezbaterile 
comitetului, este acela de a contribui 
la ridicarea organizației, acum, la în
ceputul celui de-al treilea deceniu de 
existentă, la înălțimea cerințelor le
gitime ale membrilor săi privind fo
losirea pașnică a energiei nucleare în 
beneficiul tuturor popoarelor.

Marin BUHOARA
Viena

Europa. Se relevă, totodată, că în 
scopul promovării destinderii inter
naționale. cele două țări vor depune 
eforturile necesare pentru adoptarea 
de măsuri în direcția înfăptuirii 
dezarmării generale și totale sub 
control internațional. încetarea cursei 
înarmărilor, respectarea strictă a 
acordului cu privire la nedisemina- 
rea armelor nucleare, interzicerea 
totală și globală a experiențelor nu
cleare, realizarea unui acord cu pri
vire la reducerea trupelor si arma
mentelor în Europa centrală.

Cele două părți — subliniază co
municatul — apreciază că dezvol
tarea continuă și adîncirea colabo
rării economice internaționale co
respund năzuințelor popoarelor spre 
ridicarea bunăstării lor materiale si 
consolidarea păcii. Ele au evidențiat 
necesitatea ca relațiile economice 
internaționale să fie statuate pe baza 
egalității în drepturi și avantajului 
reciproc.

înnoirea tării mai bine decît formu
la rezultată din votul din parlament 
de la 16 martie 1978, cînd a luat 
naștere noua majoritate parlamen
tară cu participarea comuniștilor — 
a relevat Enrico Berlinguer.

★
Un medic italian, Diago Fava, a 

fost rănit cu focuri de armă luni di
mineața. la Milano, de către un co
mando de trei persoane, care au fu
git imediat de la locul atentatului. 
Sîmbătă. medicul închisorilor din No
vara. Giorgio Rossanico. a fost și el 
grav rănit de un grup de atentatori, 
tot in centrul orașului Milano.

★
Gruparea teroristă italiană autoin

titulată „Brigăzile roșii" a revendi
cat luni atentatul comis joia trecută 
împotriva lui Umberto Deglî Inno
centi. directorul unei întreprinderi 
din Milano a societății „S.I.T.-Sie- 
mens". care a fost rănit cu focuri de 
arme.

De asemenea, „Brigăzile roșii" au 
revendicat incendierea produsă luni, 
la Milano, a automobilului lui Ermes 
Ranieri, membru al sindicatului de 
la „S.I.T.-Siemens".

Realizări economice in 
R. P. Ungară. Potrivit comunica
tului Direcției statistice centrale a 
R. P. Ungare. în primul trimestru al 
anului în curs volumul producției in
dustriale a crescut cu 7,5 la sută, în 
comparație cu aceeași perioadă a 
anului trecut. Sporul de producție a 
fost realizat integral pe baza crește
rii productivității muncii. Volumul 
lucrărilor de constructii-montaie a 
crescut în aceeași perioadă cu 5 la 
sută, iar comerțul cu amănuntul cu 
9 la sută.

La Alexandria au încePut- 
luni seara, convorbirile între preșe
dintele Somaliei, Mohamed Siad 
Barre, aflat într-o vizită oficială în 
Egipt, și președintele țării-gazdă. An
war El Sadat — informează agenția 
M.E.N. în cadrul acestor convorbiri 
— arată agenția — au fost abordate, 
in afara problemei relațiilor bilate
rale, o serie de chestiuni referitoare 
la evoluția situației de pe continen
tul african, îndeosebi din Cornul 
Africii.

Reuniune a Pieței co
mune. Luni a început la Bru
xelles o nouă reuniune a miniștrilor 
agriculturii din țările membre ale 
C.E.E., consacrată soluționării spi
noasei probleme cu care sînt con
fruntați „cei nouă" în ultima vreme. 
Este vorba de fixarea noilor prețuri 
comune la produsele agricole pen
tru campania 1978—1979.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ
Prezentarea bugetului de către gu

vernul Callaghan — eveniment aștep
tat cu deosebit interes de cercurile 
politice, economice și de afaceri, de 
opinia publică britanică in general, 
dornică să cunoască in ce direcție se 
îndreaptă opțiunile cabinetului în 
viitoarele șase luni — a coincis anul 
acesta cu un moment inedit din viața 
parlamentului : începerea transmisi
unilor directe prin intermediul ra
dioului a dezbaterilor din Camera 
Comunelor.

Așa cum subliniază presa londo
neză, și după cum au arătat-o și 
dezbaterile din cele două camere ale 
parlamentului, bugetul din această 
primăvară, prezentat de ministrul fi
nanțelor, Denis Healey, a înglobat o 
serie de măsuri importante, cu se
rioase implicații economico-sociale și 
chiar politice. Aceste măsuri defi
nesc un șir de repere importante ale 
politicii economice a guvernului la
burist, îndreptată spre redresarea și 
dezvoltarea producției, menținerea la 
un nivel redus a inflației si scăderea 
numărului șomerilor.

Pornind de Ia aprecierea că, în 
urma afluxului de petrol extras de 
sub apele Mării Nordului, economia 
britanică este pe punctul să depă
șească „ritmul lent de dezvoltare" din 
ultimii ani, că în oarecare măsură lira 
sterlină s-a stabilizat, că rata infla
ției s-a redus simțitor, ministrul fi
nanțelor a vrut ca prin bugetul 
actual să înfăptuiască „un pas 
înainte pe calea străbătută în ulti
mele luni". în acest scop s-a prevă
zut „injectarea" în economie a unor 
fonduri suplimentare de două mi
liarde și jumătate lire sterline, acor
darea de credite întreprinderilor mici 
și mijlocii, precum și regiunilor eco
nomice aflate în dificultate, încuraja
rea fermierilor, toate urmărind creș
terea producției și îmbunătățirea ser
viciilor în general. în această direcție 
poate contribui și creșterea taxei de 
scont de la 6,5 Ia 7 Ia sută — măsură 
apreciată de „Times", ca „o remarca
bilă hotărire" în domeniul finan
ciar. Totodată, s-a avut in vedere sti
mularea cererii pe piață prin redu

Primul ministru al Turciei 
l-a primit pe ambasadorul 

României
ANKARA 8 (Agerpres). — Primul 

ministru al Republicii Turcia, Biilent 
Ecevit, a primit pe ambasadorul Re
publicii Socialiste România la An
kara, George Marin, în legătură cu 
încheierea misiunii sale in această 
țară.

Primul ministru \ turc a rugat să 
se transmită președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cele mai cordiale urări 
de sănătate, fericire și viață înde
lungată, spre binele poporului român, 
al păcii și colaborării internaționale.

De asemenea, Biilent Ecevit a 
transmis un salut prietenesc tovară
șului Manea Mănescu, primul mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România.

în cadrul convorbirii ce a avut loc 
cu acest prilej, premierul turc a 
evocat evoluția continuu ascendentă 
a raporturilor de prietenie și cola
borare dintre România și Turcia, 
precum și hotărîrea de a realiza 
obiectivele de cooperare economică 
convenite cu prilejul contactelor 
româno-turce avute recent la An
kara.

Depunerea unor coroane 
de flori la monumentele 

eroilor români
PRAGA 8 (Agerpres). — Cu pri

lejul zilei de 9 Mai, Ambasada Repu
blicii Socialiste România din Praga 
a depus coroane de flori la monu
mentele eroilor români de la Brno, 
Kromeriz, Havlickuv Brod, Humpo- 
lec, Banov, Pu'stimer, Zvolen, Luce- 
nec și Piestany.

La aceste monumente au fost de
puse coroane de flori din partea 
organelor de partid și de stat din lo
calitățile respective.

La ceremonii au participat însărci
natul cu afaceri a.i. al României. 
Marcel Mamularu, atașatul militar 
român, colonel Voicu Tugurel, con
ducători ai organelor de partid și de 
stat locale, militari, pionieri și un 
numetos public.

SOFIA 8 (Agerpres). — Cu prilejul 
aniversării Zilei proclamării indepen
denței de stat a României, ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
la Sofia. Trofin Simedrea, a depus 
coroane de flori la monumentele is
torice de la Plevna, Grivița și Por- 
dim.

La ceremonii a participat Ivan Be- 
șev, membru supleant al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului popu
lar al județului Plevna.

Sub semnul luptei 
pentru înfăptuirea 

dezarmării
• Congres Pugwash Ia To
ronto • O nouă demonstrație 

la Bruxelles
OTTAWA 8 (Agerpres). — în ora

șul canadian Toronto a avut loc un 
„Congres Pugwash", la care partici- 
panții și-au exprimat preocuparea în 
legătură cu pericolul unui conflict 
nuclear, dacă actuala cursă a înar
mărilor nu va înceta, iar climatul 
politic internațional nu se va ame
liora — transmite agenția France 
Presse. La lucrări a participat și pri
mul ministru canadian. Pierre Elliott 
Trudeau.

BRUXELLES 8 (Agerpres). — în 
capitala Belgiei a avut loc. luni, o 
demonstrație, la care peste 25 000 
persoane, sosite din toate colturile 
țării, au protestat împotriva conti
nuării cursei înarmărilor.

Manifestanții au cerut guvernului 
belgian să lanseze inițiative concre
te privind frinarea cursei înarmărilor 
și realizarea 'dezarmării generale și 
totale.

Agențiile Internationale de presă 
remarcă că asemenea acțiuni in spri
jinul înfăptuirii dezarmării generale 
și totale au devenit din ce in ce mai 
numeroase, exprimînd îngrijorarea 
crescindă a opiniei publice fată de 
producerea si creșterea cheltuielilor 
militare ne plan mondial.

cerea impozitelor directe, creșterea 
pensiilor și alocațiilor familiare, ca și 
a cheltuielilor publice destinate edu
cației și sănătății. Prevederi speciale 
au fost consacrate conservării și e- 
conomisirii energiei — capitol care 
ocupă un loc important in preocu- / 
pările guvernului.

Ministrul finanțelor și-a exprimat 
convingerea că acest „pachet de 
măsuri" va putea asigura un 
ritm de creștere a economiei de 
3 la sută anual. Urmărind acce
lerarea dezvoltării economiei na-

MAREA BRITANIE

Măsuri în direcția
ț

înviorării economiei
ționale, guvernul Callaghan și-a re
afirmat din nou opoziția fată de „teo
ria locomotivelor", potrivit căreia me
nirea scoaterii din criză a economiei 
țărilor occidentale ar reveni doar R. F. 
Germaniei și Japoniei. „Ideea loco
motivelor pentru a impulsiona eco
nomia mondială nu mai este valabilă. 
Fiecare țară in parte trebuie să facă 
ceva mai mult pentru avansul său și 
pentru progresul general" — a arătat 
ministrul finanțelor, relevind posibi
litățile pe care le are in acest sens 
economia britanică. De altfel, după 
cum a subliniat el, cele nouă țări ale 
Pieței comune vest-europene „au 
căzut de acord să acționeze in 
direcția unei mai accentuate creș
teri economice a fiecăreia. Bu
getul. răspunzind pe de-a întregul 
intereselor naționale, constituie, tot
odată, o primă contribuție britanică 
în această direcție".

phenian: Miting cu prilejul vizitei oficiale 
de prietenie a tovarășului Hua Kuo-fen

PHENIAN (Agerpres). — Pe sta
dionul central din Phenian a avut 
loc duminică un mare miting, prile
juit de vizita oficială de prietenie în 
R.P.D. Coreeană a tovarășului Hua 
Kuo-fen, președintele C.C. al Parti
dului Comunist Chinez. premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
în tribuna oficială se aflau, împre
ună cu oaspeții. Kim Ir Sen, secre
tarul general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, alți conducători de 
partid și de stat coreeni. în fața ce
lor peste 100 000 parti cipanți la mi
ting, tovarășii Kim Ir Sen și Hua 
Kuo-fen au rostit cuvîntări.

După ce a subliniat importanța 
deosebită a vizitei pentru consolida
rea prieteniei și solidarității dintre 
partidele, țările și popoarele Coreei 
și Chinei, tovarășul Kim Ir Sen a 
declarat că vizita tovarășului Hua 
Kuo-fen demonstrează hotărîrea celor 
două popoare de a lupta alături pen
tru victoria cauzei socialismului, pen
tru înfrîngerea imperialismului. Vor
bitorul a exprimat, totodată, convin
gerea în succesul eforturilor poporu
lui chinez de a duce la îndeplinire 
directivele celui de-al XI-lea Con
gres al partidului, de a transforma

Instalarea «oului președinte al Republicii Costa Rica
SAN JOSE 8. — Pe Stadionul na

țional din San Jose a avut loc, la 
8 mai, ceremonia oficială de insta
lare în funcție a noului președinte 
al Republicii Costa Rica, Rodrigo 
Carazo Odio.

Solemnitatea s-a desfășurat in pre
zența celor mai înalte autorități ale 
puterii executive, legislative și ju
diciare din Costa Rica, precum și 
a unor delegații din 64 de state ale 
lumii.

La ceremonia de instalare a noului 
președinte al Republicii Costa Rica 
a participat o delegație specială a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

în aceeași zi, au depus jurămintul 
noii vicepreședinți ai Republicii 
Costa Rica, Rodrigo Altmann Ortiz

O replică fermă la acțiunile agresive 
ale rasiștilor din R. S. A.

S.W.A.P.O. a hotărît să recheme delegația sa care urma să 
înceapă convorbiri cu „cei cinci"

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres)
— Misiunea de observatori a Orga
nizației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.) pe lîngă O.N.U. a 
dat publicității, luni, Ia New York, 
un comunicat de presă în care se a- 
rată că Comitetul Central al 
S.W.A.P.O. a decis să recheme de 
urgență delegația sa de negociatori, 
care urma să aibă convorbiri cu cei 
cinci membri occidentali ai Consiliu
lui de Securitate. C.C. al S.W.A.P.O.
— se precizează în comunicat — a 
luat această hotărire în fata gravei 
situații create de actuala invazie și 
a noilor amenințări împotriva 
R.P. Angola comise de trupele fas
ciste ale Africii de Sud rasiste, sta
ționate la bazele ilegale de la Groot- 
fontein, Oshivelo, Walvis Bay și din 
alte părți ale Namibiei.

Documentul condamnă prerogati
vele excepționale conferite la 18 a- 
prilie a.c, așa-numitului „administra
tor general" al R.S.A. in Namibia, 
Marthinus Steyn. in scopul dezlăn
țuirii unei campanii de represalii 
împotriva S.W.A.P.O.

Comunicatul S.W.A.P.O. acuză, de 
asemenea, Africa de Sud de recurge
rea la manevre pentru a induce in 
eroare opinia publică mondială, pre- 
tinzind că ar fi gata să accepte o re

Deschiderea Adunării
GENEVA 8 (Agerpres). — La Pa

latul Națiunilor din Geneva s-a 
deschis luni Adunarea Mondială a 
Sănătății, la care participă delegații 
din 148 de state.

Din România participă o delegație 
condusă de Mihail Aldea. adjunct 
ministrului sănătății.

Adunarea va dezbate principalele 
probleme ale asigurării sănătății in 
lume, și îndeosebi ale instituirii și

Potrivit observatorilor, măsurile a- 
doptate au și o altă semnificație — 
aceea de a crea „un climat favorabil 
în vederea viitoarelor alegeri gene
rale". „în acest buget — observă a- 
genția France Presse — fiecare 
cetățean britanic poate găsî cîte ceva 
care să-1 intereseze : alegătorul me
diu va plăti ceva mai puține impo
zite, iar micile întreprinderi vor fi 
mai puțin apăsate de taxe ; relan
sarea economiei va veni în întîmpi- 
narea cererilor sindicatelor privind 
reducerea șomajului și va satisface 

patronatul, care va vedea în ea un 
mijloc de sporire a profiturilor". De 
altfel, secretarul general al Congre
sului Sindicatelor Britanice, Lionel 
Murray, a declarat că bugetul ar pu
tea da „un puternic impuls dezvol
tării economice". In ceea ce-1 pri
vește pe președintele Confederației 
Industriei Britanice, John Greensbor- 
ough, acesta s-a mulțumit să spună 
doar că măsurile bugetare sînt încă 
„timide". Acest lucru a determinat, 
de altfel, partidul conservator de 
opoziție să formuleze unele critici 
in Camera Comunelor și în Camera 
Lorzilor. Atenția observatorilor a 
fost la un moment dat reținută de 
poziția liberalilor, care au condi
ționat menținerea pactului din parla
ment cu laburiștii („lib-lab pact" 
înseamnă înțelegerea prin care 
liberalii sprijină prin votul lor 
guvernul în situațiile critice ge

China într-o țară socialistă mare și 
puternică. El a reafirmat apoi pozi
ția Partidului Muncii din Coreea și 
a Guvernului R.P.D. Coreene potri
vit căreia problema reunificării țării 
trebuie rezolvată pașnic, pe baza 
principiilor democratice, de către 
poporul coreean însuși, fără nici un 
amestec din afară.

în cuvîntarea sa, tovarășul Hua 
Kuo-fen a subliniat semnificația 
convorbirilor oficiale purtate cu pri
lejul vizitei la Phenian pentru dez
voltarea in continuare a relațiilor 
frățești dintre cele două partide, 
țări și popoare, pentru construcția 
socialistă din R.P. Chineză și R.P.D. 
Coreeană, pentru lupta lor pe plan 
internațional. Vorbitorul a exprimat 
încrederea că poporul coreean va 
realiza noi și mari victorii în lupta 
dusă pentru îndeplinirea celui de-al 
doilea plan șeptenal. pentru trans
formarea R.P.D. Coreene intr-o țară 
prosperă și puternică. Partidul Co
munist Chinez și guvernul chinez, a 
declarat, totodată. Hua Kuo-fen, 
sprijină ferm politica Partidului 
Muncii din Coreea și guvernului co
reean, lupta poporului coreean pen
tru reunificarea pașnică și indepen
dentă a țării.

și Jose Miguel Alfaro Rodriguez, 
precum și membrii noului guvern, 
a cărui conducere revine șefului 
statului.

Președintele Rodrigo Carazo Odio 
s-a născut la 27 decembrie 1926, la 
Cartago. Licențiat in științe eco
nomice al Universității din San 
Jose, el a ocupat diverse funcții 
in administrația de stat, intre care 
cele de director al Institutului na- 

, țional pentru urbanism sî mediu 
înconjurător si guvernator al Băn
cii centrale. In 1966, a fost ales 
președinte al Adunării Legislative 
(parlamentul costarican). La ale
gerile prezidențiale din 5 februa
rie 1978, Rodrigo Carazo Odio a 
fost sprijinit de o coaliție formată 
din partidele Renovarea Democra
tică, Republican Calderonist, Uniu
nea Populară și Democrat Creștin.

glementare negociată a problemei 
namibiene. „Represiunea Africii de 
Sud, șantajul și presiunile diploma
tice ale prietenilor R.S.A. — relevă 
documentul — confirmă aprecierile 
noastre că sîntem în prezenta unor 
intrigi care urmăresc să împiedice 
Namibia să obțină o independență 
autentică". Toate aceste evoluții si
nistre determină ca perspectivele 
pentru o reglementare negociată in 
Namibia să fie tot mai reduse.

„Cei care și-au asumat sarcina de 
a convinge lumea că Africa de Sud 
este gata pentru o reglementare ne
gociată trebuie să explice acum lu
mii. cu aceeași vigoare, atitudinea 
agresivă și acțiunile brutale ale regi
mului lui Vorster", se subliniază in 
încheierea comunicatului.

Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, și-a exprimat profunda 
preocupare fată de anularea convor
birilor care urmau să aibă loc între 
Sam Nujoma. președintele Organiza
ției Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.), șî reprezentanții 
celor cinci țări occidentale (Franța, 
Canada, S.U.A., R.F.G.. Anglia), au
toare ale unui proiect de soluționare 
a situației din Namibia — a anunțat 
un purtător de cuvint al Națiunilor 
Unite.

Mondiale a Sănătății
perfecționării structurilor organiza
torice ale rețelei sanitare din țările 
in curs de dezvoltare, in vederea re
ducerii decalajelor care există in 
domeniul sanitar.

Luînd cuvintul, directorul general 
al O.M.S., Halfdan Mahler, a pre
zentat raportul privind activitatea 
Organizației Mondiale a Sănătății în 
ultimii doi ani.

nerate uneori de actualul raport 
de forte din Camera Comunelor) 
de introducerea unor modificări în 
materie fiscală, conforme opțiunilor 
de politică economică ale partidului 
lor. Răspunzind acestor cerințe. în ca
drul unui interviu radiodifuzat, minis
trul finanțelor a declarat că guvernul 
este gata să dizolve parlamentul și 
să organizeze alegeri anticipate în 
cazul in care deputății liberali refu
ză să accepte programul cuprins în 
buget. După cum se știe, guvernul 
a obținut cistig de cauză: Camera 
Comunelor a aprobat bugetul cu 292 
voturi contra 255.

Fapt este că — așa cum arată pre
sa britanică — guvernul s-a abținut 
să „încălzească" prea mult economia, 
de teamă să nu accelereze inflația, al 
căre.1 ritm, după aprecierile specia
liștilor. ar putea scădea curînd la 7 la 
sută (spre deosebire de 28.5 la sută, 
cît fusese cu doi ani în urmă). în a- 
celasi scop s-a evidențiat că este ne
cesar să se mențină „sub control" 
salariile celor ce muncesc, iar redu
cerea șomajului să aibă loc într-un 
ritm ceva mai lent decît revendică 
sindicatele.

în ciuda unor măsuri 
convingătoare" sau 
torii" — cum se 
..Times", — presa 
ciază în general 
preconizate de guvernul Callaghan 
prin bugetul de primăvară. ..Ti
nind seama de situația actuală 
— scria Financial Times — bu
getul este rezonabil". Firește, bu
getul își are importanța lui pentru o 
reînviorare a economiei ; sînt însă 
și alți factori meniți să joace un rol 
de seamă în această privință. în a- 
cest context, presa subliniază că. pa
ralel cu imprimarea unei evoluții fa
vorabile a producției industriei bri
tanice. este necesar să se depună în 
continuare eforturi pentru dezvol

„mai puțin 
chiar „contradic- 
exprimă ziarul 
londoneză apre- 
pozitiv măsurile

tarea largă a relațiilor economice cu
toate țările, indiferent de orindulre 
socială și grad de dezvoltare.

Nicolae PLOPEANU

OL PRETUTINDENI
• ENERGIA EOLIA

NĂ IN U.R.S.S. ln BCOpul 
acoperirii nevoilor locale de 
energie electrică, în U.R.S.S. va 
lua ființă, pînă în 1990, o rețea 
formată din 150 000 de centrale 
eoliene, cu o putere tetală de 
4 500 megawați. Primele 4 500 de 
„mori electrice" vor fi constru
ite pină în 1980. Coasta arctică, 
unde vîntul bate fără întreru
pere, cu o viteză medie de 22 
km/h, se pretează cel mai bine 
instalării unor astfel de cen
trale. Pentru regiunile unde 
vîntul este mai capricios, se 
preconizează centrale combinate, 
ce folosesc atît energia eoliană 
cit și cea termică : cind vintul 
atinge o intensitate suficientă, 
intră in funcțiune turbinele 
eoliene, în rest, electricitatea 
este produsă cu ajutorul căr
bunelui sau țițeiului.

• EFECTELE PETELOR 
SOLARE. Fenomenul petelor 
solare, ce atinge un nivel ma
xim la capătul unui ciclu ce se 
repetă la fiecare 11 ani, este 
așteptat cu oarecare îngrijorare 
in următoarele luni, cind va 
atinge, apreciază oamenii de 
știință, o intensitate nemaiîntîl- 
nită in secolul nostru. îngrijo
rarea nu derivă de astă dată 
din perturbările pe care le pro
voacă in mod normal in teleco
municații ci din efectele nedo
rite pe care le poate avea asu
pra zborurilor cosmice. Astfel, 
datorită creșterii densității ga
zului in păturile superioare ale 
atmosferei, stația orbitală Sky 
lab este amenințată să se ii , 
toarcă pe Pămint mai devreme 
decît e prevăzut. De asemenea, 
activitatea petelor solare poate 
determina schimbări în poziția 
Sateliților. Cit privește clima 
teresti*ă, ea nu va avea de su
ferit, in ciuda constatării făcute 
de unii savanți in sensul că 
temperatura la suprafața soare
lui ar fi scăzut in decursul unui 
an cu 0,1 la sută. Oamenii de 
știință au calculat că, pentru 
a se ajunge pe Pămint la o 
nouă eră glaciară, Soarele tre
buie să se răcească cu 2 la sută.

• „INIMA NEANTU
LUI" IESE DIN ANONI
MAT. Regiunea subarctică,
nesfîrșită și neprimitoare, a 
Canadei, denumită de indieni 
„inima neantului", începe să 
iasă din anonimat. Zecile de 
mii de lacuri, in majoritate încă 
anonime, fluviile puternice ce 
abundă în această parte a pe
ninsulei Labrador, pot constitui, 
amenajate, izvoare de inepuiza
bilă energie. Inginerii canadieni 
au realizat recent un prim pro
iect de valorificare a resurselor 
hidroenergetice ale acestei re
giuni virgine. Proiectul are în 
vedere La Grande Riviere, unul 
din multele cursuri de apă de 
aici, in lungime de 805 km. 
O dată „imblînzit", fluviul va 
furniza, în final o canti
tate de energie ce va satis
face in bună măsură nece
sarul provinciei Quebec. într-o 
primă fază a acestui grandios 
proiect hidroenergetic, fluviul și 
intreg bazinul său (177 000 kmp) 
vor fi amenajate ; vor fi con
struite patru centrale cu patru 
baraje principale, 12 canale de 
scurgere, 130 km de diguri.

• BARCA-SCAFAN- 
DRU. Construită in Anglia, 
această ambarcațiune submari
nă, pentru o singură persoană, 
este destinată scufundătorilor 
care repară sau controlează 
construcțiile subacvatice — plat
forme de exploatare a petrolu
lui in larg sau alte instalații 
plutitoare. Operatorul îmbracă, 
dacă se poate spune așa, costu- 
mul-barcă și, așezat în poziție 
culcată, acționează manipulatoa
rele mecanice. Barca-scafandru 
(in fotografie) este propulsată de 
două elice. Ea se poate scufunda 
pînă la o adîncime de 600 de 
metri*

• PLAN DE COMBA
TERE A POLUĂRII. Un 
amplu plan de cercetări ecolo
gice a fost propus Ministerului 
pentru Mediul înconjurător al 
Franței de o serie de instituții 
specializate din această țară. 
Planul prevede întocmirea de 
hărți urmărind traiectoria pete
lor de petrol de Ia suprafața 
mării și o primă estimare a 
pagubelor provocate faunei și 
florei de naufragiul petrolieru
lui „Amoco Cadiz", prin com
pararea cu situații precedente 
similare. Se preconizează, de 
asemenea, antrenarea pescarilor 
în diverse cercetări și anchete. 
Programul are in vedere, în 
măsura posibilului, și „restaura
rea" ecologică, adică repopu
larea, la momentul potrivit (sta
bilit in urma unor analize mi
nuțioase ale apei de mare) a 
apei cu alge și pești.
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