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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P. C. R.

Marți, sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, s-au desfășu
rat lucrările ședinței Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat și 
probat proiectul general de execuție a 

Canalului Dunăre-Marea Neagră, adop
tând soluțiile optime care asigură o inaltă 
eficiență economică și o funcționalitate 
complexă acestei vaste construcții, de cea 
mai mare importanță pentru dezvoltarea 
în perspectivă a economiei noastre națio
nale, pentru înfăptuirea Programului parti
dului de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Comitetul Politic Executiv a aprobat, de 
asemenea, principalii indicatori tehnico- 
economici și măsurile de realizare a 
obiectivului de investiții „Sistemul hidro
energetic și de navigație «Porțile de 
Fier ll»“, în conformitate cu prevederile 
acordului dintre Guvernul Republicii So
cialiste România și Guvernul Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia privind 
condițiile extinderii colaborării pentru uti
lizarea potențialului hidroenergetic al Du
nării.

în continuarea ședinței, Comitetul Poli
tic Executiv a examinat și aprobat propu
nerile privind majorarea tarifelor pentru 
transportul de călători pe calea ferată, cu 
nave fluviale și aeronave în vederea tre
cerii pe principii economice a activității 
în aceste domenii. De asemenea, au fost 
analizate și aprobate propunerile de ma
jorare a tarifelor pentru transportul în 
comun urban de călători în unele locali
tăți ale țării, ținînd seama de faptul că 
actualele tarife au rămas neschimbate 
încă din anul 1954. Trasînd sarcina de a 
se acționa pentru îmbunătățirea în conti
nuare a condițiilor de transport în comun 
al populației, Comitetul Politic Executiv a 
indicat ca majorările de tarife să fie dis
cutate în prealabil în mod public cu co
lective de oameni ai muncii. în cadrul șe
dinței au fost examinate și aprobate, tot
odată, propunerile de majorare, de către

organizațiile cooperatiste, a tarifelor unor 
servicii prestate populației și a prețurilor 
de deviz pentru lucrări de prestări în con
strucții, instalații și reparații pentru popu
lație, tarife și prețuri datând de peste 20 
de ani. S-a hotă rit ca tarifele pentru ser
vicii și prestări de lucrări să fie diferen
țiate în funcție de calitatea acestora. Co
mitetul Politic Executiv a aprobat, totoda
tă, propunerile de majorare a prețurilor 
cu amănuntul la unele bunuri de consum 
provenite din import — cafea, măsline, 
piper și arahide — ca urmare a sporirii 
substanțiale, în ultima vreme, a prețurilor 
acestor produse pe piața mondială.

Măsurile adoptate corespund „Progra
mului privind evoluția prețurilor cu amă
nuntul și a tarifelor pentru serviciile pres
tate populației în perioada 1977—1980" 
aprobat de Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român din decembrie 
1977 și prevederilor actualului plan cin
cinal.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat poziția României cu privire la se
siunea specială a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite consacrată 
dezarmării, ale cărei lucrări vor începe la 
23 mai 1978.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
trecerea la reducerea înarmărilor consti
tuie o necesitate imperioasă a lumii de 
astăzi, dezarmarea fiind unul din obiecti
vele cardinale ale vieții internaționale 
contemporane care interesează în mod 
vital toate națiunile, fără excepție. Por
nind de la faptul că desfășurarea cursei 
înarmărilor obligă la sacrificii și afec
tează grav dezvoltarea tuturor popoare
lor lumii, accentuează primejdia unei noi 
conflagrații mondiale, România socialistă 
apreciază că problemele dezarmării tre
buie soluționate neîntârziat cu participarea 
tuturor țărilor lumii.

Poziția principială a României socialiste 
izvorăște din însăși natura orînduirii noas
tre, din faptul că socialismul și pacea sînt 
de nedespărțit. Edificînd o societate nouă, 
concentrîndu-și eforturile pentru făurirea 
unei civilizații materiale și spirituale tot

mai înalte, România militează, în același 
timp, cu perseverență pentru realizarea 
condițiilor favorabile acestei opere paș
nice, pentru o lume fără arme și fără răz
boaie, în conformitate cu idealurile nobile 
și misiunea istorică a socialismului.

înfăptuirea dezarmării generale și com
plete, în primul rînd a dezarmării nu
cleare, este înscrisă ca obiectiv esențial 
în documentele Congreselor Partidului 
Comunist Român, în Programul partidului, 
ocupă un loc însemnat în gîndirea poli
tică și acțiunile internaționale ale țării 
noastre, ale secretarului general al Parti
dului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în convorbirile și do
cumentele semnate cu ocazia vizitelor și 
întâlnirilor la nivel înalt.

Comitetul Politic Executiv a dat o deo
sebită apreciere inițiativei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pe baza căreia a fost 
prezentată, în 1975, la O.N.U., propu
nerea de convocare a unei sesiuni spe
ciale a Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite consacrată dezarmării.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că 
sesiunea specială a O.N.U. constituie cel 
mai reprezentativ și mai adecvat for mon
dial pentru o dezbatere aprofundată care 
să ducă la adoptarea unor documente de 
substanță, clare și angajante, menite să 
deschidă o perspectivă nouă în abordarea 
problematicii dezarmării, să determine 
progrese reale în direcția dezarmării.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
propunerile concrete pe care delegația 
României le va prezenta la sesiunea 
O.N.U., în spiritul liniilor directoare sta
bilite de Congresul al Xl-lea și Conferința 
Națională, pentru trecerea la măsuri prac
tice de reducere a cheltuielilor militare, a 
forțelor armate și armamentelor, de des
tindere militară în vederea sporirii încre
derii și securității internaționale, a întări
rii păcii în lume.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente ale acti
vității de partid și de stat interne și inter
naționale.
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Schimbarea I
veșniciei

„Pe cînd Oltul se îndreaptă cu intregu-i tumult de 
ape spre miază-zi, asupra lui se deschide o gură co
clită de balaur bătrin si obosit : mina de aramă de 
la Bălan" — iată imaginea cu care autorul celebrei 
„Cărți a Oltului" iși incepea cel de-al nouălea capitol 
al lucrării sale, sugestiv intitulată „Veșnicii de în
tuneric".

Imaginea a fost transcrisă in vara anului 1939, „pe 
cind omenirea .se afla in pragul celui de-al doilea 
război mondial". Sînt, acum, in primăvara anului 
1978, in orașul Bălan și, avind in față vechile pagini, 
incerc să descopăr diferența dintre ceea ce era și 
ceea ce este.

„In această lume, dominată de contururile tainice 
ale munților, treizeci și șase de oameni se pun in 
mișcare, lăsind să li se vadă, ca într-o radiografie, 
inimile de carbid, treizeci și șase de lumini pilpii- 
toare...".

Munții, da, sînt in continuare aici, tainici și domi
nanți. Dar treizeci și șase de oameni ? Ciți locuitori

are Bălanul, astăzi ? Mal mult de cincisprezece mii, 
mi se răspunde. Dar nu vă mirați. Scriitorul notase 
atunci, in 1939, foarte exact lucrurile. Munca era aici 
foarte grea, lipsea complet mecanizarea, așa incit 
mina iși merita atit calificativul de „balaur", cit și 
epitetele „bătrin și obosit". Ea a și fost închisă la 
cițiva ani după călătoria scriitorului. Bălanul a re
născut in anii socialismului.

Dar ce era Bălanul atunci ?
„E aici un cătun de mineri, aproape zdrobit de si

lueta unuia dintre cele mai îndrăznețe piscuri ale 
Hășmașului Mare. Casele, din birne negre de lemn...".

Privesc in jur : un oraș-buchet de blocuri albe, stil 
clasic și stil harghitan (un fel de vile cu pereții mult 
prelungiți in sus spre acoperișurile de țiglă roșie). 
Peste trei mii cinci sute de apartamente, toate con
struite in anii socialismului. Case dotate cu toate e- 
lementele care conferă atributul de confort modem 
și in care locuiesc, intr-o strinsă frăție, minerii Bă
lanului — fie ei români sau maghiari. Orașul Bălan, 
mi se spune, are unul dintre cei mai înalți indici de 
natalitate din întreaga țară : sînt multe căsătorii (in 
care dragostea, și nu naționalitatea, iși spune in pri
mul rind cuvîntul) și se nasc mulți copii la Bălan.

Ii privesc pe mineri, acum, adunați într-un grup 
mare spre a se fotografia inainte de intrarea in șut. 
Predomină, observ, chipurile tinere. Robuști, de o ve
selie molipsitoare, adevărate statui. Statui ale forței. 
Ale optimismului.

...Ale încrederii că vechii veșnicii a întunericului 
i-a luat locul veșnicia firească a luminii.

Eugen FLORESCU
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Interviul acordat
de președintele Nicolae Ceaușescu

cotidianului mexican „El
Așa cum s-a mal anunțat, In ziua de 6 mal 1978, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a pri
mit pe publicistul Raziei Garcia Arroyo, trimis special al ziarului „El 
Nacional" — Mexic, căruia l-a acordat următorul interviu:

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, in afară de faptul că 
doresc să vă mulțumesc pentru 
bunăvoința dumneavoastră de a 
mă primi, doresc să-mi vorbiți 
puțin despre istoria poporului 
român, despre principalele etape 
ale luptei sale pentru indepen
dentă, suveranitate si formarea 
statului unitar.

In luna decembrie a acestui 
an. poporul dumneavoastră va 
sărbători împlinirea a 60 de ani 
de la desăvirșirea unității de stat 
a României. Care a fost efectul 
acestui act asupra dezvoltării 
țării si ce importantă se va 
acorda marcării acestui eveni
ment ?

De asemenea, la 24 ianuarie 
1979 se vor împlini 120 de ani 
de la Unirea Principatelor, iar 
în 1980 se vor aniversa 2050 de 
ani de la crearea primului stat 
dac centralizat. Ce semnificație 
atribuiti acestor evenimente is
torice si ecoului pe care ele l-au 
avut în conștiința generațiilor 
următoare pentru dezvoltarea de 
ansamblu a societății românești, 
în înfăptuirea transformărilor 
cunoscute de tara dumnea
voastră ?

RĂSPUNS: Formarea Si dezvolta
rea poporului român sînt rezultatul 
unui îndelungat proces istoric, social, 
care a început cu mii de ani în 
urmă și care a parcurs diferite etape 
— sociale și istorice — pînă la con
stituirea sa ca entitate proprie, iar 
apoi ca națiune de sine stătătoare. 
Procesul de formare a entității po
porului român s-a accentuat în seco
lele XIII—XIV, iar al formării na
țiunii române în secolul al XIX-lea. 
Trebuie să menționez că timp de a- 
proape 400 de ani poporul român a 
purtat -lupte grele împotriva domi
nației străine, pentru formarea unui 
stat național unic. Aceasta a dus la 
cucerirea deplină a independenței na
ționale in 1877 — în urma războiu
lui de independență — și la încheie
rea procesului de realizare a unită
ții naționale in 1918, ca urmare a 
voinței libere a poporului de a se 
uni într-un singur stat național.

Este adevărat că realizarea unită
ții statului român s-a putut înfăptui 
și ca urmare a schimbărilor survenite 
in viața internațională după primul 
război mondial. Am în vedere, pe de 
o parte, influența Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie si. pe de 
altă parte, prăbușirea imperiului 
austro-ungar, care a dus la formarea 
a noi state naționale independente 
în Europa centrală și sud-estică, in
clusiv la realizarea unității naționa
le a României. înfăptuirea unității a 
exercitat o puternică influență asupra 
dezvoltării economico-sociale a Româ
niei și. totodată, a deschis perspec
tive pentru întărirea mișcării revo
luționare. pentru realizarea transfor
mărilor sociale ce au avut loc ulte
rior, inclusiv pentru construcția so
cietății socialiste.

Realizarea unității în 1918 trebuie

înțeleasă în contextul întregii dez
voltări a poporului român, a cărui 
istorie — cum am mai menționat — 
începe cu mii de ani in urmă. în 
1980 vom sărbători împlinirea a 2050 
de ani de la crearea primului stat 
dac centralizat.

Dar incă cu mult înainte populația 
geto-dacă — o parte a marelui neam 
al tracilor — a avut o organizare 
înaintată, lucru demonstrat de altfel 
și in cursul războaielor cu perșii con
duși de Darius și cu macedonenii de 
atunci. în aceste împrejurări s-au do
vedit forța și dezvoltarea populației 
de pe aceste meleaguri din epoca 
respectivă. Desigur, un rol impor
tant l-au avut contactele cu civili
zația greacă antică și cu imperiul 
roman. în urma transformării Daciei 
în provincie romană a inceput un 
lung proces de contopire a celor două 
civilizații. Păstrînd ceea ce era mai 
bun de la daci și preluînd ceea ce 
era bun la romani, s-a creat un 
popor nou. poporul român de astăzi.

Noi apreciem că perioada istorică 
la care m-am referit, cu toate latu
rile ei pozitive și negative, a avut un 
rol important în afirmarea poporu
lui nostru ca o entitate națională 
proprie. în ciuda migrațiilor desfășu
rate pe o epocă destul de îndelun
gată, poporul român și-a păstrat 
ființa, specificul, afirmindu-se prin 
forța și superioritatea felului său de 
viață și de gindire.

însuși faptul că timp de sute de 
ani țările românești au reușit să-și 
păstreze, prin lupte grele, autonomia 
față de imperiul otoman demonstrea
ză dorința de libertate și forța po
porului român. Dirzenia și vitejia 
sa i-au permis să joace un rol im
portant în lupta generală împotriva 
imperiului otoman, a dominației 
străine, constituind un sprijin puter
nic și pentru alte popoare din a- 
ceastă parte a lumii.

Revoluția de la 1848 a constituit o 
puternică afirmare a dorinței de 
unire a Principatelor, a celor trei 
țări românești. întirziată datorită in
tervenției imperiilor străine, unirea 
s-a putut realiza cu zece ani mai 
tîrziu, în 1859, ducind la constituirea 
statului național român, care a 
deschis, de fapt, calea dezvoltării mo
derne a României. Acesta a fost 
factorul primordial al tuturor trans
formărilor ulterioare, inclusiv al în
făptuirii statului național unitar, 
in 1918.

Noi considerăm că toate aceste eve
nimente trebuie menținute treze în 
memoria și conștiința poporului, a 
tineretului, pentru că ele jalonează 
procesul istoric de formare și dezvol
tare a națiunii noastre. Numai con- 
tinuînd vechile tradiții de luptă, efor
turile pentru dezvoltarea științei si 
culturii, poporul nostru isi va putea 
înfăptui năzuința de a trăi într-o so
cietate socialistă superioară, de a-si 
făuri viata in mod liber, așa cum do
rește el.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte. care este stadiul actual 
al dezvoltării României, realizat 
ca urmare a aplicării concepției

Nacional“
românești asupra planificării 
economice și sociale ?

Care este semnificația afirma
ției că in 1980 România nu va 
mai fi o țară in curs de dezvol
tare. ci va deveni o tară cu un 
nivel mediu de dezvoltare ?

După părerea dumneavoastră, 
domnule președinte, care ar fi 
țările din America Latină care 
ar avea posibilitatea să treacă 
în această nouă etapă de dez
voltare ?

RĂSPUNS : Odată cu instaurarea 
puterii oamenilor muncii si trecerea 
la construcția societății socialiste, 
s-au creat condițiile pentru dezvol
tarea in ritm inalt a forțelor de pro
ducție — a industriei și agriculturii 
— precum și a științei și culturii, 
pentru ridicarea nivelului de trai al 
poporului. în aceste condiții s-a 
putut trece si la conducerea activită
ții economico-sociale pe baza planu
lui național unic de dezvoltare. As
tăzi. industria românească pro
duce de peste 35 de ori mai 
mult decît în 1938 — anul
cu cea mai înaltă producție dinainte 
de război. De asemenea, agricultura 
s-a dezvoltat puternic, producția ei 
fiind de aproape trei ori mai mare 
față de același an. Venitul național 
a crescut de peste 12 ori și. pe a- 
ceastă bază, au sporit puternic ve
niturile oamenilor muncii, nivelul 
lor de trai materialei spiritual. 
Acest lucru se poate vedea in dez
voltarea orașelor și satelor româ
nești. în construcțiile de locuințe, de 
școli și alte așezăminte sociale, in 
faptul că in actualul cincinal venitu
rile reale ale oamenilor muncii vor 
crește cu 32 la sută. Două cifre ar fi 
poate semnificative : de la 280 mii 
tone oțel, cit producea România îna
inte de război, realizăm anul acesta 
peste 12 milioane tone, iar in 1980 — 
deci peste doi ani și jumătate — vom 
produce aproape 17 milioane tone 
otel. De la o producție de energie 
electrică de 1,5 miliarde kWh anual, 
vom ajunge la peste 60 miliarde kWh 
anul acesta și la peste 75 miliarde 
kWh in 1980. Aș mai putea da multe 
asemenea cifre, dar mă opresc aici.

As dori să menționez, totodată, 
preocuparea noastră de a asigura 
dezvoltarea forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării, pentru a crea 
condiții de ridicare a gradului de ci
vilizație al întregii populații.

Iată de ce considerăm că în anii 
construcției'socialiste, mai cu seamă 
in ultimii 10—15 ani. am obținut 
transformări radicale in întreaga dez
voltare economică a societății. în 
structura socială a tării, in ridicarea 
generală a gradului de civilizație al 
poporului.

Cu toate acestea, din punct de 
vedere economic sintem încă o tară 
în curs de dezvoltare. în Programul 
elaborat de Congresul al Xl-lea al 
partidului ne-am propus făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și depășirea situației de tară in 
curs de dezvoltare. La Conferința 
Națională din decembrie 1977 —
elaborind orientările pentru planul 
cincinal 1981—1985 — am ajuns la 
concluzia că România va putea ca. 
la sfirșitul acestui cincinal, să depă
șească stadiul de tară în curs de dez-
(Continuare în pag. a III-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe trimisul special al ziarului britanic 

„The Sunday Telegraph**
în cursul dimineții de marți, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit pe publicistul George Brook 
Shepherd, redactor-șef adjunct al

ziarului britanic „The Sunday Tele
graph".

La primire a participat tova
rășul Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv,

secretar al C.C. al P.C.R.
Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru ziarul britanic „The Sunday Te
legraph".

Un nou lot de tractoare fabricate la întreprinderea de tractoare din Miercurea-Ciuc . Foto : E. Dichiseanu

Cel care seri® In acești 
ani despre Hunedoara este 
obligat, de înseși realitățile 
orașului, la un bilanț isto
ric. Evoluând, timp de a- 
proape trei decenii, de la 
un nucleu urban, aflat la 
poalele Chizidului. ce se 
configurează, pe parcurs, 
într-un „Oraș muncito
resc". Hunedoara nouă se 
extinde simultan în direcția 
dealului, dar si. mai ales, 
pe platforma dinspre com
binatul siderurgic. Aici, 
mari ansambluri de blocuri 
modeme înlocuiesc rețeaua 
stradală, mărginită de ba
răci. care alcătuiseră fos
tul ..Oraș al tineretului", 
pentru ca. printr-un cartier 
nou de ..locuințe persona
le". să facă joncțiunea cu 
centru] urban al vechii Hu
nedoara. aflat în zona Cas
telului Corvinestilor.

Privită pe o hartă detali
ată. ori de pe o înălțime 
din preajmă. Hunedoara a- 
pare ca un oraș nou si 
chiar foarte nou. armonios 
sistematizat, cu o plăcută 
înfățișare urbanistică. în 
termeni statistici asta în
seamnă : 6 miliarde lei in

vestiții, 21000 de aparta
mente (si încă 6 000 de 
case construite prin credit 
de la stat), 80 000 de locui
tori. în termeni edilitari — 
o zestre modernă, pe între
gul oraș, de canalizări, re
țele de apă si electricitate.

viziunilor preconizate în 
planuri, e pe cale de a se 
definitiva, un posibil bilanț 
necesită să vizeze, dincolo 
de aceste cifre, semnificații 
mai adînci cu caracter isto
ric. social si uman. Și 
atunci se va vedea că edi-

unui șir compact de blocuri- 
tum, așezate de-a lungul 
unei largi magistrale. în 
același timp, hunedorenii 
descoperă si aplică, mult 
mai consecvent decît s-a 
făcut în altă parte, metoda 
„umanizării" peisajului ur-

un ștrand cu 3 000 de locuri, 
un bazin de înot acoperit, 
un patinoar (în proiect pen
tru iarna viitoare) asigură 
hunedorenilor de toate virs- 
tele. și pe întreg par
cursul anului, posibilități 
de mișcare si de odihnă ac-

HUNEDOARA OAMENILOR
gospodărită unitar si efi
cient. dacă se are în ve
dere. de pildă, că 80 la sută 
din locuințe sînt termofi- 
cate. în concluzie, lâ acest 
capitol : toți hunedorenii 
trăiesc în locuințe noi si 
într-un oraș nou. Amena
jările edilitare, cît si indi
cele de ..trei persoane pe 
apartament" arată că mo
dul lor de viată poate fi 
considerat, pe plan calita
tiv. drept confortabil si ci
vilizat.

Astăzi însă, cînd imagi
nea orașului, potrivit pre-

ficarea noii Hunedoare n-a 
fost doar o simplă activi
tate de șantier, ci si o ac
țiune de pionierat cu pri
vire la felul în care ar tre
bui construit si cum ar tre
bui să arate un ..oraș in
dustrial". în condițiile socie
tății socialiste.

De îndată ce coboară de 
pe dealul Chizidului. Hu
nedoara aplică stilul arhi
tectonic modern, isi diver
sifică peisajul urban, pen
tru a-i oferi chiar o anu
mită ținută de monumen
talitate. prin edificarea

ban. prin plantări masive 
de arbori și flori. De fapt, 
operației i s-ar fi putut 
spune mai exact: „împă
durire". fiindcă Hunedoara 
de azi stă literalmente în 
mijlocul unei adevărate pă
duri, pe care ei au adus-o, 
în camioane, din zonele fo
restiere învecinate. ..Redes
coperind" natura, ei amena
jează lacul de acumulare 
de la Cincis pentru spor
turi nautice si odihnă du
minicală. Un parc de agre
ment al copiilor, avind ală
turi o grădină zoologică.

tivă. chiar în perimetrul 
orașului. Terenuri de sport, 
un stadion, o sală de sport, 
adăugate celorlalte, consti
tuie totodată o bună bază 
materială pentru desfășu
rarea ..Daciadelor". Com
ponenta culturală a formă
rii personalității hunedo- 
reanului e slujită de două 
mari cluburi. „Siderurgis- 
tul" $i ..Constructorul", o 
casă de cultură, un cine
matograf. cărora urmează 
să li se alăture. în viitorul 
apropiat. încă două săli de 
cinema (una în „execuție".

cealaltă In proiect), si încă 
o casă de cultură centrală 
(cu două săli, numeroase 
încăperi pentru activități 
de „cerc"), gata să intre în 
construcție. Toate acestea 
constituie desigur si o pu
ternică bază de masă pen
tru Festivalul național 
„Cintarea României".

Hunedoara de azi. acest 
modern și vestit centru al 
siderurgiei românești, pro
filat pe producția de ote
luri superioare, continuă să 
atragă mii si mii de tineri 
dornici de calificări înalte, 
îi întîmpină un institut de 
subingineri și un centru 
scolar-profesional dedicat 
meseriilor metalului, pre
cum si o vastă rețea de 
scoli generale si licee (si
derurgie. construcții, indus
trie ușoară, fizlco-matema- 
tici. asistentă medicală). De 
remarcat multitudinea de 
grădinițe si mai ales de 
creșe, care au ori cînd 
locuri disponibile pentru 
pruncii Hunedoarei, aflati

Vasile N1COROV1CI
(Continuare în pag. a III-a)

Suplimentar — 
însemnate cantități 

de bunuri 
de consum

Oamenii muncii din în
treprinderile industriei 
ușoare au înregistrat în 
acest an succese remar
cabile în sporirea pro
ducției de bunuri de larg 
consum. Prin folosirea 
rațională a utilajelor, a 
timpului de lucru, extin- 
zind necontenit tehnolo
giile modeme de fabrica
ție, ei au realizat peste 
sarcinile de plan mai 
mult de un milion metri 
pătrați țesături de bum
bac, lină, mătase, fire 
sintetice, confecții în va
loare de peste 95 milioa
ne lei, 2,1 milioane metri 
pătrați geamuri, articole 
din sticlă și ceramică 
fină de menaj în valoare 
de aproape 22 milioane 
lei, încălțăminte, tricotaje 
și numeroase alte articole.

Ca urmare, întreprinde
rile industriei ușoare au 
livrat suplimentar în pri
mele patru luni ale anu
lui unităților comerciale 
bunuri a căror valoare 
se ridică la mai mult de 
737 milioane lei.

Strungul de copiat 
osii

întreprinderea de spe
cialitate din Arad a livrat, 
întreprinderii de osii din 
Balș primul strung de co
piat osii de vagoane de 
cale ferată, produs nou 
intrat recent in producție 
pe baza proiectelor și teh
nologiilor elaborate de 
specialiștii arădeni. Tot
odată, constructorii de 
strunguri arădeni au Ini
țiat noi acțiuni cu carac
ter tehnic și organizato
ric pentru creșterea pro
ductivității muncii in toa
te sectoarele de prelucrări 
și montaje. Pe aceste căi, 
întreprinderea a înregis
trat, de la începutul anu
lui. un spor de producție 
fizică de aproape două 
strunguri pe zi, față de 
sarcina planificată. (Ager- 
pres).
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I Lapte... '
I de Murfatlar I

Curajul de a concura faima 
vestitelor vinuri de Murfa- 
tlar și l-a asumat tot un 
lucrător de la I.A.S. Mur- 
fatlar. Numai că el s-a prezen
tat la concurs nu cu vin. ci cu... 

I lapte. Este vorba de Viorel Șer- 
bănescu, muncitor la ferma de 
taurine, care a obținut anul 
trecut de la fiecare din cele 

118 joiane din lotul de care răs
punde cite 7 838 litri lapte, ocu- 
pind primul loc in concursul pe 

Ițară sub genericul „Cel mai bun 
ingrijitor-mulgător de vaci cu 
lapte in I A.S.“. Pentru 1978 ți-a 

I propus să-și doboare propriul
record, la concurență nu numai 
cu îngrijitorii-mulgători. ci si 
cu viticultorii de la același Mur- 
fatlar, care nici ei nu se lasă 
mai prejos. O concurentă din 
care n-au de pierdut nimic con- 

Isumatorii de vin, dar din care 
vor cițtiga cu siguranță consu
matorii de lapte.

I
I
I
I
I
I
I

păstrarea îngrășămintelor chimice. 
La Nucșoara, de pildă, pe cele 
1 862 ha pășuni și finețe, cu ajutorul 
utilajelor mecanice se aplicau îngră
șăminte chimice. De asemenea, sute 
de cetățeni curățau terenurile de 
resturi vegetale și pietre. Consiliul 
popular, cu sprijinul deputaților, a 
mobilizat pe cetățeni pentru a efectua 
cite două zile de muncă pe izlaz și 
pentru a transporta cite două căruțe 
de îngrășăminte naturale de fiecare

au fost procurate primele zeci de 
conteinere cu ajutorul cărora se 
transportă lngrășămintele chimice. 
Iată inițiative bune, care trebuie ex
tinse.

Și în județul Bihor, pe baza unui 
program de măsuri inițiat de comi
tetul județean de partid, mii de coo
peratori și țărani din zona de munte 
necooperativizată participă la între
ținerea izlazurilor. Pe pășunile de la 
Padeș, Sîmbăta, Sudrigiu, Batăr, Tal-

I Herculane — I 
I Rm. Vîlcea, I 
I aproape opt I 
I ani! I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Am mai scris — ți nu o dată ■ 
— in rubrica noastră despre 
scrisori rătăcite sau sosite cu • 
multă întîrziere la destinație, 
chiar ți in cazul unor telegrame 
urgente sau fulger, care mer- | 
geau ca... melcul. Dar toate sem
nalările de pină acum pălesc, i 
pur și simplu, in fata cazului 
pe care ni-l semnalează unul din • 
veteranii corespondenților noștri 
voluntari, Gheorghe lspățoiu. 
Este vorba de o ilustrată trimisă | 
de Aurel Posomog, de la Băile 
Herculane. fratelui său Constan- ■ 
tin Poțomog din Rm. Vilcea. A- 
vem in față respectiva ilustrată. ’ 
Adresa este scrisă clar, citeț. - 
Data expedierii de la Băile Her- I 
culane: 19 august 1970. Data | 
sosirii la Rm. Vilcea : 29 apri
lie 1978. Deci, după aproape 8 1 
ani I Cunoațte cineva dintre dv. I 
un „record" mai năzdrăvan ? *

I

I
I
I
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Mamă ?
Zilele trecute, in preajma gării 

Vințu de Jos, o femeie tiniră, 
brunetă, mărunțică. îmbrăcată 
cu un pardesiu maro (rețineți 
semnalmentele) se plimba încolo 
și incoace finind in brațe un 
prunc de vreo 4—5 săptămâni. La 
un moment dat, s-a așezat pe 
iarbă, la marginea șoselei Sebeș— 
Deva. A schimbat scutecele co
pilului si i-a pus biberonul în 
gură. Pină aici, o mamă griju
lie, ca orice mamă. Dar n-a fost 
să fie ca orice mamă. Făcind 
semn unei mașini de ocazie să 
oprească, s-a suit si a pornit 
spre Deva, părăsindu-si copilul. 
Micuțul abandonat a fost găsit 
de un lucrător de la grupul de 
țantiere Valea Sebeșului. Acesta 
l-a dus de urgentă la spitalul 
din Sebeș, In prezent se află în 
îngrijire la maternitatea din 
Alba Iulia. Dar mama lui — 
dacă mai poate fi numită mamă 
— unde s-o afla ? Dacă o intil- 
neste cineva să-i amintească ce 
are de făcut, iar cel care a dus-o 
cu mașina este invitat să dea 
relații in fața autorităților.

Paharul 
în plus

Seara, in restaurantul „Bu- 
cegi“ din comuna Moeciu, jude
țul Brasov, ți-a făcut apariția, 
abia ținindu-se pe picioare. Ni- 
colae Runceanu. Cu vorba îm
pleticită ca și mersul, a cerut să 
i se dea ceva de băut. Văzindu-l 
in starea în care se afla, barma
nul Moise Albuțoiu a refuzat, pe 
bună dreptate, să-l mai serveas
că, iar cei din jur l-au sfătuit 
să se ducă acasă să se culce. 
Dar ți-ai găsit I Supărat foc, 
N.R. a provocat un scandal de 
pomină ți a dat iama prin pa
hare. făcindu-le zob. După cum 
ne informează șeful postului de 
miliție, Costică Banu, scandala
giul a fost imobilizat de cei din 
jur, iar cind s-a văzut si cu o 
amendă de două mii de lei. s-a 
trezit de-a binelea. Măcar de 
s-ar potoli pentru totdeauna.

Coincidență 
fericită

Augustin Tira din satul Raciț, 
județul Sălaj, are șapte copii. 
Șase dintre ei sint muncitori la 
Brasov. Pe toți i-a invitat acasă, 
cu prilejul împlinirii a 70 de ani 
de viață.

Unul dintre cei sase feciori ai 
tăi. Viorel, a primit exact a- 
ceeați invitație ți de la socrul 
său pe care îl cheamă tiu Tîra 
ei Tîta. din comuna Rus, același 
județ, care socru tot în ziua res
pectivă împlinea tot... 70 de ani. 
Și care socru are și el tot șapte 
copii, dintre care sase lucrează 
tot la Brasov...

Cum să se împartă omul ? 
Dacă se ducea la tata, se supăra 
socrul si invers. Pină la urmă, 
Viorel s-a descurcat si nimeni 
n-a fost supărat. Dumneavoas
tră cum ați fi procedat ?

Rubrică realizată de
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Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii"

După amploarea lucrărilor execu
tate în această primăvară pe pășuni 
și finețe — fertilizări, curățiri de ar- 
borete, suprainsămințări — se poate 
spune că sint condiții pentru a se ob
ține producții sporite de masă verde, 
iată cîteva rezultate: pină la începu
tul lunii mai s-a realizat 51 la sută 
din planul anual de fertilizare a izla
zurilor și pășunilor de munte destina
te animalelor cooperativelor agricole 
și gospodăriilor populației. Suprafețe 
mai mari au fost 
fertilizate în ju
dețele Mureș — 
86 la sută din 
planul anual. 
Dolj și Argeș — 
80 ia sută. In alte 
județe însă nu s-a 
realizat nici ju
mătate din planul 
anua) de fertiliza
re : Alba — 37 la 
sută ; Galați ș'i 
Hunedoara -A 39 
Ia sută. De ase
menea. lucrările 
de întreținere a 
pajiștijor s-au e- 
fectuat pe 85 la 
sută din suprafe
țele prevăzute. 
Rezultatele sint 
mult diferite : in 
timp ce in jude
țul Cluj aceste
lucrări s-au executat pe 135 000 hec
tare. depășindu-se prevederile de 
plan, in județul Covasna s-au cură
țat numai 43 la sută din pășuni, iar 
în județul Mehedinți — 47 la sută.

In județul Argeș s-au desfă
șurat, în ultimii ani, ample lu
crări de îmbunătățire a pajiștilor, 
ceea ce a determinat creșterea sim
țitoare a producției de iarbă. Iată 
ce s-a făcut și cum se acționează in 
continuare. în zonele cu cele mai 
mari suprafețe de pajiști — Curtea 
de Argeș, Pitești, Izvora, Muscel, 
Cernat-Rîul Doamnei — au fost 
create ferme de producție speciali
zate, care execută lucrările contrac
tate cu consiliile populare, coopera
tivele agricole sau alți beneficiari. De 
exemplu, ferma de la Cernat-Rîul 
Doamnei cuprinde peste 5 500 ha 
pășuni montane și submontane și 
utilizează o bază proprie de mecani
zare : 13 tractoare, mașini de îm
prăștiat îngrășăminte chimice, mij
loace de transport, magazii pentru

Crește iarbă multă, 
crește și zootehnia
CUM SE DESFĂȘOARĂ LUCRĂRILE

de Întreținere a pășunilor
vită mare Învoită la pășunat. In 
ultimă instanță, beneficiarii acestor 
lucrări sint toți locuitorii comunei, 
care obțin producții sporite de carne, 
lapte, lină, contractează și vind sta
tului cantități importante de pro
duse animaliere. în primii doi ani 
ai cincinalului, planul de livrare la 
carnea de bovine a fost depășit cu 
60 la sută. în comuna Petroșani s-au 
constituit echipe mixte de mecani
zatori din cadrul întreprinderii de 
Îmbunătățire a pajiștilor și țărani din 
localitate.

Ce se face pentru obținerea unei 
cantități cît mai mari de iarbă la 
fiecare tonă de azotat de amoniu 
sau superfosfat? „în acest an — ne 
spunea ing. Marinică Deceniu, di
rectorul întreprinderii de îmbunătă
țire a pajiștilor din județul Argeș — 
în stabilirea dozelor și a proporției 
diferitelor sortimente de îngrășămin
te se utilizează datele rezultate din 
analizele agrochimice. Pentru a se 
preveni risipa și reduce cheltuielile

poș. Tăut ș.a. se execută lucrări în 
complex de către muncitorii între
prinderii de îmbunătățire a pajiștilor, 
in colaborare cu țăranii cooperatori 
și crescătorii de animale. Sînt de re
levat, in mod deosebit, rezulta
tele obținute pe pășunea Padeș 
din munții Apuseni. Aici, pe 1800 
hectare, producția de iarbă a cres
cut de la 2—3 tone la hectar cît 
era cu trei ani în urmă. Ia 18 tone 
în anul trecut. Ca urmare, pe a- 
ceastă suprafață pășunează de 4—5 
ori mai multe animale decît în 
trecut: 1 500 de bovine și 9 000 ovine 
ale cooperativelor agricole din Rieni; 
Dumbrăveni și Lazuri de Beiuș, pre
cum și ale țăranilor din satele de 
munte.

Ce se face acum pentru a asigura 
creșterea cantității de iarbă și pe 
celelalte pășuni și finețe din județul 
Bihor?

în zona de munte continuă defri
șarea arboretelor și mărăcinilor. 
Muncitorii de la întreprinderea de

îmbunătățire a pajiștilor au defrișat 
500 de hectare de terenuri, iar apoi 
le-au fertilizat cu îngrășăminte chi
mice și supraînsămințat cu semințe 
de graminee și leguminoase. în 
urma acestor lucrări, cele 500 de 
hectare vor da anul acesta o canti
tate totală de cel puțin 6 000 tone de 
iarbă. Pe baza experienței ciștigate, 
asemenea lucrări continuă pe alte 
800 hectare situate în zona Stina 
din Vale, unde defrișarea și lucrările 

mecanice le exe
cută muncitorii 
întreprinderii de 
pajiști, iar la fer
tilizare Si la alte 
operații participă 
echipe de coope
ratori. Noile su
prafețe de pășuni 
ameliorate sint 
destinate anima
lelor din coopera
tivele agricole 
Drăgănești. Beiuș. 
Căbești, Reme- 
tea ș.a.

Despre eficien
ta lucrărilor de 
îmbunătățire a pa
jiștilor ne-a vor
bit tovarășul dr. 
Mircea Boer, di
rector adjunct al 
direcției agricole. 
Din calculele fă

cute rezultă că. in cazul pășu
nii de la Padeș, la fiecare hectar des
tinat vacilor revin 1 556 litri de
lapte, la un cost de numai 1,09 lei 
litrul. De pe 225 hectare de pă
șune repartizate unui număr de 
600 vaci aparținând cooperativelor a- 
gricolel s-au obținut în total, anul 
trecut. 3 500 hl lapte, iar pentru acest 
an se prevede să se realizeze cel 
puțin 4 000 hl. Eficiența economică 
este subliniată și de faptul că, în 
cele 4 luni de vară cît durează pă- 
șunatul la munte, se obține circa 
40—45 la sută din producția de lapte 
a întregului an, la un cost cu 
50 Ia sută mai reduc decît in restul 
anului. Aceste rezultate, larg popu
larizate în comunele și satele jude
țului, au determinat ample acțiuni 
în vederea extinderii lucrărilor de a- 
meliorare a pajiștilor. Și se poate 
afirma că pe cele mai multe pajiști 
din județul Bihor, odată cu începe
rea pășunatului, animalele vor găsi 
iarbă din belșug.

C. BORDE1ANU

rii autorizați ai orașului ! — a lăsat 
totul de izbeliște. S-a mai plîns re
prezentantul asociației locatarilor că 
oamenii primăriei nu aduc părnint 
pentru a putea amenaja spațiile 
verzi. Dar a omis să spună că cei 
2 000 de locuitori ai cvartalului nu au 
împrăștiat nici măcar pămintul adus 
din toamnă pentru amenajarea unui 
teren de joacă pentru copiii lor. A 
„uitat" să se refere și la faptul că nu 
se face aproape nimic pentru a-i de

tei. 40 000 brăduți. 7 000 trandafiri, 700 
magnolii, 2 000 cireși și vișini. 500 
nuci fructiferi și altele. în prima 
parte a anului au început, de ase
menea. lucrările de sistematizare și 
modernizare a centrului civic.

In raidul întreprins zilele trecute, 
am constatat că o serie de cartiere — 
1 Mai. 9 Mai, Bradul — ilustrează, 
prin înfățișarea lor, prezenta bunului 
gospodar. Aceeași constatare și la 
principalele intrări în oraș — Drăgo-

Cum se acționează în aceste zile 
de primăvară pentru a menține ne
pătată curățenia orașelor și a le spo
ri zestrea de frumusețe ? Un raid- 
anchetă pe această temă in citeva 
orașe relevă atit rezultatele apre
ciabile obținute, cît și datoriile mari 
pe care le au în această privință con
siliile populare, organele lor de spe
cialitate.

BISTRIȚA. Tovarășul Andrei 
Weingărtner. primarul orașului, ne 
declară că min- 
dria localnicilor 
de a-și numi ora
șul „oraș-grădi- 
nă“ este justifi
cată. „Peste 20 000 
de cetățeni au 
luat parte oină 
acum la acțiunile 
obștești inițiate 
de consiliul popu
lar pentru gospo
dărirea si înfru
musețarea Bistri
ței. Printre obiec
tivele realizate se 
numără : repara
ții de străzi pe 
o suprafață de 
800 000 mp. ame
najarea trotuare
lor pe 10 000 mp. 
amenajarea si în
treținerea a 85 ha
spatii verzi, plantarea a 11 000 arbori 
și arbuști ornamentali".

Cine vizitează zonele centrale ale 
orașului rămine plăcut impresionat 
de curățenia care domnește aici, de 
efortul pe care-1 fac edilii și cetă
țenii de a o păstra. Am fost asigu
rați că. in acest scop, două comisii 
ale consiliului popular orășenesc — 
alcătuite din deputați. specialiști și 
cetățeni — efectuează permanent 
controale pe teren. Activitatea aces
tor comisii este într-adevăr foarte 
utilă, dar intervenția lor nu se face 
încă simțită peste tot. Bunăoară, in 
cartierul Andrei Mureșanu III. în 
fața centralei termice de zonă, se 
află din toamnă trei gropi de adin- 
cimi apreciabile, care constituie un 
pericol public. Administratorul aso
ciației de locatari din zonă. Teodor 
Bălan, ne-a sesizat și faptul că după 
ce a dărîmat punctul gospodăresc. 
I.J.G.C.L. — adică unul din gospoda

0 lecție de etică 
predată 

cu întîrziere
Dumitru M. Obreja 

din Bîrlad ne mărtu
risește că nu a scris 
niciodată la vreun 
ziar. Acum însă s-a 
decis să scrie, pentru 
a cere sprijinul. De 
fapt, necazul este al 
soției sale. Margareta 
Obreja, lăcătuș mon- 
tator la I.E.P.A.M. 
Birlad. De ce ? în pri
mul rind. afirmă el în 
scrisoarea trimisă zia
rului nostru, a fost 
mutată de la secția 
montaj la cea de pre
lucrări mecanice, ate
lierul prese : în al 
doilea rind. șeful a- 
cestui atelier, subingi- 
nerul Vasile Glod, are 
o comportare nedem
nă față de ea. perse- 
cutind-o în fel și chip. 
In sfîrșit. Margareta 
Obreja s-a adresat de 
mai multe ori directo
rului unității, i s-a 
promis că se vor lua 
măsuri, dar nu s-a în
treprins nimic.

în legătură cu acest 
ultim aspect, răspun
sul Comitetului muni
cipal de partid Birlad. 
semnat de tov. Pavel

Chipul orașului arată 
cît de harnică este 
mina gospodarului

termina pe unii locatari ai blocu
rilor să nu arunce pe unde vrei si pe 
unde nu vrei tot felul de hîrtii si 
resturi menajere. Ar mai putea con
stata comisiile respective că aleile 
carosabile si pietonale din cartierul 
Viișoara sînt pline de pietriș care 
n-a fost pină acum nici împrăștiat, 
nici tasat. că unele unități industriale 
de pe platforma Bistriței depozitea
ză deșeuri în locuri nepermise. deși 
orașul dispune de un loc amenajat 
special in acest scop. Nu mai depar
te de simbătă, 6 mai a.c., primarul 
orașului a sancționat complexul de 
prelucrare a lemnului, precum și pe 
trei conducători auto cu o amendă de 
8 000 lei pentru abateri de la dispo
zițiile privind menținerea curățeniei.

TG. JIU. De la tovarășul Nicolae 
Iacobescu. primarul municipiului, a- 
flăm că în această primăvară s-au 
plantat in zonele verzi și de-a lun
gul arterelor de circulație peste 45 000

eni. Romanești, Vădeni, unde. în drep
tul fiecărei gospodării. întîlnești stra
turi de flori, pomi ornamentali, ordi
ne Si curățenie. Aceste rezultate pozi
tive se datoresc în cea mai mare parte 
și activității unor deputați inimoși ca 
Ion PetcU, Octavian Mancu. Simion 
Marin. Elena Drăgănescu și alții, care 
inițiază permanent acțiuni de gospo
dărire si înfrumusețare a circum
scripțiilor lor electorale.

In centrul orașului, una din artere
le principale — str. Unirii — a fost 
preluată în „stăpînire" de construc
tori. Foarte bine ! Numai că atit în 
piața liceului .,Tudor, Vladimirescu". 
cît și pe întreaga porțiune dintre 
strada Victoriei Si piața centrală con
structorii au spintecat străzile, fără 
nici un fel de grijă pentru organi
zarea cit de cit estetică a frontului 
de lucra, și au expus privirii trecă
torilor gropi și mormane de pămînt. 
Dar ca să nu dăm vina numai pe

constructori trebuie să spunem că 
două, din străzile de-, promenadă ale 
orașului — Victoriei și Eroilor — sint 
zilnic bombardate cu hirtii. semințe 
și alte asemenea „podoabe" de că
tre unii amatori de plimbări și chiar 
de către unii lucrători din comerț.

SINAIA. Primăvara acestui an 
marchează începutul realizării unui 
amplu program edilitar-urbanistic 
care urmărește ca principalele edifi
cii ale orașului să redobindească va

loarea arhitecto
nică inițială. în 
completarea aces
tei informații, pri
marul orașului. C. 
Neagu. ne înfăți
șează activitatea 
consiliului popu
lar pentru a păs
tra — chiar si în. 
aceste condiții „de 
șantier", frumuse
țea orașului. Ală
turi de reușite vi
zibile — ne care 
numeroșii vizita
tori ai orașului le 
apreciază ca atare 
— sînt de semna
lat si situații cri
ticabile. Ele se 
referă mai ales la 
modul în care se 
prezintă vizitato

rului malurile, vecine cu ora
șele Bușteni. Poiana Țapului și Si
naia. ale riului Prahova. Faptul că 
edilii acestor orașe au stocat in anu
mite zone cantități mari de moloz 
pentru a supraînălța malurile riului 
este în sine pozitiv. Numai că opera
ția 'următoare — amenajarea și tasa- 
rea molozului — continuă să se lase 
așteptată. Ceea ce a făcut ca unele 
unități economice și chiar cetățeni 
să confunde aceste zone cu platfor
mele de depunere a gunoiului din 
respectivele orașe. Or. asemenea 
„imagini" — care se observă ușor 
și din tren — sînt. evident, in con
tradicție atit cu spiritul gospodăresc, 
cit si cu peisajul atit de fermecător 
al orașelor situate pe valea Praho
vei.

C. PRIESCU 
Gh. CRIȘAN
D. PRUNA

ECDNOMISH SEVERA A ENERGIEI
ELECTRICE $1COMBUSTIBILULUI- 

o imperioasă necesitate economică, 
o indatorire civică a fiecărui om al muncii / 

COM A EVOLUAT COMSUMUL IN LUNA APRILIE?
De la Dispeceratul energetic național

Lună de lună publicăm in cadrul acestei rubrici evoluția pe Județe a 
consumurilor energetice. Care este nivelul înregistrat la consumul dr 
energie electrică in luna aprilie ? Iată cîteva constatări desprinse din da-** 
tele furnizate de Dispeceratul energetic național.

DEPĂȘIT
în județele : '

• BRAlLA — cu 12,9 la sută 
(cele mai mari consumuri supli
mentare s-au localizat la Combina
tul de celuloză, hirtie și fibre ar
tificiale și la Schela petrolieră din 
Brăila).

• VASLUI — cu 6,5 la sută (o 
substanțială depășire a repartiției 
de energie electrică s-a constatat ia 
întreprinderea de rulmenți din 
Bîrlad și Filatura de bumbac din 
Huși).

• BOTOȘANI — cu 6.3 Ia sută 
(„recordul" nedorit a fost înregis
trat la întreprinderea textilă „Mol
dova" din Botoșani).
• BUZĂU (întreprinderea de 

geamuri și întreprinderea de prelu
crare a maselor plastice din Buzău).
• TULCEA (Combinatul meta

lurgic din Tulcea).
• VÎLCEA (Combinatul chimic 

Rîmnicu Vîlcea si Șantierul de con
strucții hidroenergetice Olt-defileu).

• MUREȘ (Combinatul de îngră
șăminte chimice si intreprinderea 
„Electromureș" din Tirgu Mureș).

• OLT (Întreprinderea de alu
miniu din Slatina și Întreprinderea 
de osii și boghiuri din Balș).

Dacă o serie de unități, cum sint 
Schela de extracție Suplacu de 
Barcău (județul Bihor). întreprin
derea de utilaj chimic din Găești 
(Dîmbovița). întreprinderea de pre
lucrare a lemnului din Miercurea 
Ciuc (Harghita) și intreprinderea 
„6 Martie" din Zărnești (Brașov) nu 
ar fi depășit repartițiile, județele 
de mai sus ar fi realizat economii.

ECONOMII

LA LIMITĂ

in județele :
BIHOR. DÎMBOVIȚA. HARGHI

TA și BRAȘOV.

Dintre județele care s-au încadrat 
în repartițiile planificate si au obți
nut economii de energie remarcăm:

IALOMIȚA. CONSTANȚA. ME
HEDINȚI. ILFOV și SATU MARE.

Sint rezultate meritorii care do
vedesc că in aceste județe există o 
permanentă preocupare pentru gos
podărirea cu maximă chibzuință a 
energiei electrice. Este demn de 
relevat faptul că aplicîndu-se so
luții eficiente pentru încadrarea ri
guroasă în repartițiile planificate, 
pentru obținerea unor consumuri 
cit mai reduse, rezultatele înregis
trate în luna aprilie in domeniul 
consumurilor energetice pe ansam
blu sînt bune. Firește, aceste re
zultate puteau fi și mai bune dacă 
o serie de' Întreprinderi ar fi ac
ționat cu răspundere pentru utiliza
rea cit mai rațională a energiei 
electrice și încadrarea strictă în re
partițiile planificate.

Ion LAZAR

vrancea Preocupări 
pentru îmbunătățirea serviciilor
Colectivul de muncă al U.J.C.M 

Vrancea a lansat la începutul aces
tui an, după cum se cunoaște, 
chemarea la întrecere către toate 
unitățile meșteșugărești din tară. 
Meșteșugarii vrinceni si-au asu
mat cu acest prilej angajamente 
mobilizatoare. Cum s-a acționat în 
primele patru luni ale anului, in sec
torul prestărilor de servicii, pentru 
onorarea angajamentelor asumate ?

— La producția marfă și prestări 
servicii — arăta tovarășul Chirii 
Bivolan. președintele U.J.C.M. 
Vrancea — în- primele patru luni 
ale anului avem o depășire față 
de plan de aproape 2 milioane 600 
mii lei. încă din primele zile 
ale anului s-a trecut la înde
plinirea măsurilor cuprinse in 
programul de dezvoltare și di
versificare a activității de pres
tări servicii. S-a acordat o aten
ție sporită folosirii raționale a do
tării tehnice existente, a forței de 
muncă. S-au intensificat acțiunile 
menite să contribuie la îmbunătă
țirea continuă a calității prestări
lor efectuate, la diversificarea lor 
în concordantă cu solicitările popu
lației. în unitățile de reparații pen

tru radio și televizoare din Focșani 
s-au extins serviciile de preluare 
sau de execuție a comenzilor la 
domiciliul clientilor. Preocuparea 
aceasta a fost extinsă si in secto
rul de întreținere a bunurilor de 
uz casnic. De altfel. în acest an vor 
fi organizate noi unități în toate 
orașele județului, precum și in une
le așezări incluse in programul de 
urbanizare. Totodată, o parte din 
secțiile existente vor fi dotate cu 
noi utilaje și mașini de mare ran
dament. se vor introduce în pro
cesul de producție o gamă mult 
mai largă de aparate de măsură 
și control. Este un imbold in plus 
de a ne preocupa cu și mai mare 
răspundere de ridicarea pregătirii 
profesionale a personalului munci
tor. primele acțiuni in acest scop 
aflindu-se in plină desfășurare.

Recent s-a organizat o expoziție 
cu vînzare a produselor confecțio
nate din lemn în scopul testării ce
rințelor cumpărătorilor. Preocupări 
similare există si la cooperativele 
meșteșugărești din Adjud. Mără- 
sești. Odobești sau Panciu. (Dan 
Drăgulescu).

Stoica, prim-secretar. 
nu face nici o preci
zare și nu este bine. 
Directorul I.E.P.A.M. 
Birlad trebuie să știe 
că are obligația să 
clarifice în termen 
orice sesizare i se a- 
dresează — scris sau 
verbal — în cadrul au
diențelor. Poate dacă 
ar fi luat măsuri din 
vreme, lucrurile, după 
cum vom vedea, nu ar 
fi ajuns pină aici. Ce 
se spune în prima 
parte a răspunsului ? 
Faptul că mutarea to
varășei M.O. la secția 
Prelucrări mecanice 
s-a făcut în interesul 
producției, odată cu 
alti membri ai colec
tivului. După care 
sîntem informați că la 
noul loc de muncă. 
Obreja Margareta nu 
a mai muncit ca mai 
înainte, neindepllnin- 
du-și sarcinile ce i-au 
revenit, a lipsit în re
petate rînduri nemoti
vat. Pentru ca apoi să 
se precizeze că. în
tr-adevăr. șeful ate
lierului. subinginerul 
V. Glod. în lunile iu
lie și august anul tre
cut. i-a diminuat re
tribuția cu 10 și res
pectiv 15 la sută, fără 
justificare, fapt pentru 
care s-a revenit asu

pra măsurii luate, re- 
stituindu-i-se sumele 
reținute. Deci, este 
limpede, șeful atelie
rului o persecuta, iar 
din cauza atmosferei 
create, ea a lipsit de 
Ia lucru. Mai departe, 
în răspuns se subli
niază că din cercetări 
a reieșit că V. Glod 
are o atitudine neco
respunzătoare fată de 
oamenii muncii, și in 
special față de Iov. 
Obreja Margareta 
(subl. ns.). Este carac
terizat ca o fire ner
voasă. nu este princi
pial. in repartizarea 
lucrărilor pe formații 
de lucru favorizează 
pe unii in realizarea 
cîștigului. în ce o pri
vește pe soția autoru
lui scrisorii, se con
firmă că i-a adresat 
cuvinte jignitoare, in
sulte. precum și fap
tul că i s-au reparti
zat unele lucrări care 
solicită un efort fizic 
prea mare, peste pu
terile ei. Drept pentru 
care Vasile Glod a fost 
pus in discuția comi
tetului de partid șl 
sancționat cu vot de 
blam cu avertisment, 
schimbat din funcția 
de șef de atelier, rărnî- 
nind fără atribuții de 
coordonare a muncii.

Doar constatare, 
și atît?

De la un capăt la 
altul al scrisorii lui 
Traian Piticu. electri
cian la întreprinderea 
de morărit și panifi
cație Craiova, este 
vorba de una și ace-

fapt. după cum se știe, 
cu totul nepermis. Așa 
se face că cel în cau
ză și-a cules declara
ții, bineînțeles în fa
voarea sa. și le-a dus 
celor care trebuiau să 
facă cercetări...".

Este limpede. Avem 
de-a face cu încălca
rea Hotăririi partidu-

al P.C.R. Constatăm 
cu părere de rău că. 
de fapt, și de această 
dată, fondul sesizării 
este escamotat.

Se arată în primul 
rînd că autorul scriso
rii lucrează, într-ade
văr, la întreprinderea 
de morărit și panifica
ție ca electrician și că

eași problemă : a se
sizat conducerii între
prinderii de două ori 
fapte de necinste co
mise de Hie Barbu, 
șef mecanic întreține
re Ia parcul auto și 
nu numai că nu a pri
mit nici un răspuns la 
scrisorile sale, dar nici 
nu s-a luat vreo mă
sură. Mai mult, el se
siza redacția că prima 
sa scrisoare adresată 
conducerii întreprin
derii a fost dată spre 
soluționare unor oa
meni care. „în loc 
să-și facă datoria, păs- 
trind secretul de ser
viciu. au pus-o la dis
poziția celui vinovat.

lui și a Legii cu pri
vire la rezolvarea 
scrisorilor oamenilor 
muncii : în primul 
rind, pentru că nu 
s-au luat măsuri ope
rative de cercetare a 
sesizării și de comuni
care in termen către 
petiționar a rezultate
lor : in al doilea rind. 
faptul că cei ce au 
fost însărcinați. în 
cele din urmă, să ve
rifice scrisoarea au 
nesocotit principiile ce 
stau la baza cercetării 
unei sesizări.

Scrisoarea a fost tri
misă. în original, spre 
soluționare. Comitetu
lui municipal Craiova

„cele sesizate cu privire 
la activitatea lui Barbu 
Ilie se confirmă. De 
asemenea. cercetarea 
scrisorii trimise con
ducerii întreprinderii 
s-a făcut cu întîrziere 
și superficial" (subl. 
ns.). Te aștepți ca in 
continuare să vezi ce 
concluzii s-au tras, ce 
măsuri s-au adoptat 
pentru ca să se asi
gure respectarea în
tocmai și de către res
pectiva conducere a 
întreprinderii vizate a 
hotărârilor de partid și 
de stat, a principiilor 
care stau Ia baza a- 
cestora. Dar. răspun-

sul semnat de tov. 
prim-secretar al Co
mitetului municipal 
Craiova al P.C.R. nu 
face nici o referire la 
ceea ce de fapt con
stituie adevăratul su
biect al sesizării. Se 
precizează doar cum 
stau lucrurile cu Ilie 
Barbu, care, este ade
vărat. se face vinovat 
de abuzuri și necinste, 
pentru care a fost 
sancționat de comu
niștii din organizația 
sa de partid cu „vot 
de blam", iar „pe li
nie administrativă 1 
s-au imputat 300 lei 
luati pe nedrept ea 
primă". întrucît acest 
mod de „rezolvare" a 
unei sesizări este con
trar normelor de 
partid și de stat, con
siderăm că este nece
sar ca să se revadă 
întreaga problemă, dar 
mai ales să se adopte 
măsuri, in spiritul pre
vederilor Hotăririi 
C.C. al P.C.R. cu pri
vire la activitatea de 
rezolvare a propune
rilor. sesizărilor, re- 
clamațiilor și cererilor 
oamenilor muncii, atît 
în. ce privește sesiza
rea propriu-zisă. cît și 
felul cum a fost solu
ționată.

Concis, la obiect

întreprinderea de transporturi auto Timiș: 
Scrisoarea grupului de cetățeni privind trans
portul călătorilor pe traseul Lugoj—Jabăr—Ra- 
covița—Hitiaș—Sirbova este întemeiată. Ca ur
mare. Direcția județeană de drumuri și poduri 
Timiș a repartizat pe acest traseu un. autogre- 
der și trei autobasculante, pentru a reface dra
mul. Consiliul popular Racovița a adus un trac
tor cu două remorci pentru a transporta pietriș 
de riu pină la terminarea lucrărilor. I.T.A. a 
reluat circulația curselor de autobuze pe acest 
traseu.

Direcția sanitară a județului Olt (ca răspuns 
la scrisoarea unui grup de cetățeni din comuna 
Perleti. satul Bălteni) : Pentru o mai bună asi
gurare a asistentei medicale în sat, medicul 
circumscripției sanitare Perieți va acorda con
sultații la punctul sanitar din Bălteni două zile 
Pe săptămînă —■ marți și joi ; medicamentele 
gratuite se vor repartiza de către sora medicală 
Ioana Dănică. evitîndu-se deplasarea populației 
la sediul circumscripției, cale de 7 km ; s-a 
hotărit înființarea unui punct farmaceutic gr. II 
la Bălteni. in gestiunea sorei medicale Gina 
Bărbulescu.

U.J.C.C.-Bacău : S-a dispus verificarea la fața 
locului a sesizării adresate „Scinteii" și s-a 
constatat că este întemeiată. Astfel, au fost 
sancționați președintele cooperativei din comu
na Balcani. Vasile Damian, și contabilul șef, 
Florea Agherasimoaie, cu „mustrare cu aver
tisment" și s-a dispus scoaterea lui Aurel Par- 
nica (cu antecedente penale) din funcția da 
achizitor și a soției sale din funcția de gestio
nară și trecerea lor in munci productive (secția 
prestări servicii).

Neculal ROȘCA
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(Urmare din pag. I)
voltare. realizînd un venit national 
de 2 400—2 500 dolari pe locuitor. 
Desigur, numai acest lucru nu este 
suficient; acest obiectiv este legat 
de întreaga dezvoltare a societății, 
care, în multe privințe, se află de 
pe acum la nivelul multor țări a- 
vansate; mă refer Ia producția pe 
locuitor la un șir de produse de 
bază, dar mai cu seamă la nivelul 
de viață al poporului, la dezvoltarea 
științei, învățămîntului, a rețelei sa
nitare, la formarea cadrelor pentru 
toate domeniile de activitate. Tot
odată. am în vedere nivelul atins în 
perfecționarea conducerii societății, 
cadrul organizatoric creat pentru 
participarea la conducere a întregu
lui popor, pentru dezvoltarea con
tinuă a democrației socialiste care 
asigură oamenilor muncii cele mai 
largi drepturi și libertăți, posibilita
tea de a-și făuri în mod conștient 
propriul destin. Punînd problema de
pășirii stadiului de țară în curs de 
dezvoltare, noi avem în vedere nu 
ntimai indicele venitului național — 
important desigur — dar nu singurul 
criteriu după care se poate aprecia 
dacă o țară este dezvoltată. Este im
portant să fie soluționate toate cele
lalte probleme la care m-am referit.

Realizarea acestui obiectiv va fi 
posibilă datorită în primul rînd mun
cii poporului nostru și, totodată, co
laborării internaționale largi — co
laborării cu țările socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare și cu celelalte 
state, fără deosebire de orinduire 
socială.

Doresc să menționez că noi ne 
simțim strîns legați și solidari cu 
țările în curs de dezvoltare. Vom 
continua să întărim această solidari
tate și colaborare, considerînd că ex
tinderea conlucrării între țările în 
curs de dezvoltare le va ajuta să 
obțină progrese pe calea propășirii 
lor economico-sociale. Chiar după 
ce vom trece la stadiul dezvoltării 
economice medii, vom continua să 
menținem strînse legături cu toate 
țările în curs de dezvoltare, șă în
tărim conlucrarea cu ele, contribuind 
la progresul lor general.

Cred că perspectiva și posibilitatea 
depășirii stării de tară în curs de 
dezvoltare o au practic toate po
poarele. Desigur, unele pot realiza 
acest lucru intr-un timp mai scurt : 
pentru altele este însă necesară o pe
rioadă mai lungă. Am în vedere nu 
numai problemele economice, ci în
treaga dezvoltare socială. Desigur, 
mi-ar fi greu să fac pronosticuri 
despre unele țări din America Lati
nă. dar cred că Mexicul, de exemplu, 
are perspective bune în această di
recție. Aceleași perspective le au si 
Brazilia, Venezuela. Peru, practic 
toate țările Americii Latine. Aceste 
țări dispun de bogății naționale im
portante. au de pe acum o anumită 
bază economică, precum si o bază 
proprie a invățămintului si culturii, 
a științei. Popoarele respective _ sint 
animate de dorința de ‘a fi stăpîne 
pe bogățiile naționale, de a-si asigu
ra progresul economico-social inde
pendent — ceea ce constituie un 
factor deosebit de important in lichi
darea subdezvoltării și asigurarea 
propășirii economico-sociale. Ace
leași perspective Ie au si țările in 
curs de dezvoltare din Africa, din 
Asia. Condiția este ca ele să-și 
unească eforturile, să-și întărească 
solidaritatea pentru a învinge nenu
măratele greutăți pe care le au de 
întimpinat pe acest drum.

ÎNTREBARE: V-as ruga, dom
nule președinte, să prezentați 
poziția României in problema 
dezarmării si să ne impărtăsiti 
așteptările tării dumneavoastră 
in legătură cu sesiunea specială 
a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării. Care sint. 
după părerea dumneavoastră, 
punctele cele mai importante in 
care pozițiile României si 
Mexicului in domeniul dezarmă
rii coincid 7

RĂSPUNS : România se pronunță 
pentru înfăptuirea dezarmării gene
rale. si in primul rind a dezarmării 
nucleare. Considerăm că înarmările, 
cheltuielile uriașe pe care le deter
mină acestea — care au depășit 400 
miliarde dolari anual — creează mari 
pericole pentru pacea internațională 
și, totodată, au o influență negativă 
asupra dezvoltării economico-sociale 
a statelor, inclusiv a celor dezvolta
te. Noi pornim de la necesitatea de 
a se trece la oprirea cursei înarmă
rilor, la reducerea treptată a actuale
lor stocuri de armament și a efec
tivelor militare și. pe această bază, 
la reducerea cheltuielilor militare. 
Avem în vedere să propunem înghe
țarea înarmărilor, la nivelul acestui 
an, și trecerea la reducerea treptată 
a cheltuielilor militare cu 10—15 la 
sută, pină in 1985. Economiile reali
zate ca urmare a acestor măsuri ar 
putea fi folosite in parte pentru dez
voltarea economică și ridicarea ni
velului de trai al fiecărui popor. O 
altă parte din economii ar putea fi 
alocată pentru ajutorarea țărilor slab 
dezvoltate cu un venit pe locuitor de 
circa 500 dolari anual. Vom participa 
la sesiunea specială a Adunării Ge
nerale din prima parte a acestui an 

cu dorința de a contribui la adopta
rea unor măsuri concrete In sensul 
celor menționate. Dorim să se ajungă 
la crearea unui cadru corespunzător 
pentru abordarea în viitor, în mod 
organizat, a tuturor problemelor 
dezarmării, cu participarea tuturor 
statelor. După părerea noastră, dez
armarea nu se poate înfăptui numai 
de citeva state, oricît de puternice 
ar fi ele; la aceasta trebuie să parti
cipe toate statele lumii. Trebuie să 
se realizeze măsuri care să dea ga
ranția înfăptuirii dezarmării, în pri
mul rînd a dezarmării nucleare. 
Trebuie să se dea. de asemenea, fie
cărei țări siguranța că nu va fi 
supusă vreunei agresiuni din partea 
altui stat. Sperăm că sesiunea va 
marca cel puțin un început în a- 
ceastă direcție.

Cred că intre pozițiile României și 
ale Mexicului sint multe elemente 
comune -în problemele dezarmării. De 
altfel, și pînă acum țările noastre au 
conlucrat strins, in diferite organis
me internaționale, în această pro
blemă. Dorim ca și la sesiunea spe
cială a Adunării Generale a O.N.U. 
și în continuare, România și Mexicul 
să conlucreze activ pentru realizarea 
unei dezarmări reale, pentru o poli
tică de pace și colaborare interna
țională.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte. România si Mexicul 
s-au evidențiat in lupta dusă in 
favoarea instaurării unei noi 
ordini economice internaționale, 
problemă asupra căreia există, 
de asemenea, poziții comune. Vă 
rog să arătati care ar fi, după 
opinia dumneavoastră, obiecti
vele principale asupra cărora 
ar trebui concentrată cu priori
tate atenția statelor si care ar . 
fi mijloacele ce ar putea con
duce la înfăptuirea acestui de
ziderat.

RĂSPUNS : într-adevăr, România 
și Mexicul au desfășurat. împreună 
cu alte state, o activitate susținută 
pentru lichidarea subdezvoltării si 
făurirea unei noi ordini economice 
internaționale. Din păcate, oină a- 
cum s-au realizat practic puține 
lucruri în spiritul acestui deziderat 
al majorității omenirii. Dar însuși 
faptul că necesitatea unei ordini 
noi economice este recunoscută as
tăzi aproape unanim constituie un 
succes deosebit, demonstrind că 
aceasta este o cerință obiectivă a 
dezvoltării omenirii, a unei politici 
de colaborare si pace.

Este cunoscut că subdezvoltarea 
este rezultatul evoluției istorico-so- 
ciale în care un rol important l-au 
jucat politica imperialistă, colonialis
tă. de dominație și asuprire a altor 
popoare, relațiile economice inechita
bile. Deci, primul obiectiv al noii or
dini economice internaționale ii con
stituie lichidarea acestor stări de 
lucruri anacronice. Trebuie să se 
pună capăt politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste. de asu
prire sub diferite forme a altor po
poare. relațiilor de inechitate in 
domeniul economic. Trebuie să așe
zăm raporturile dintre state pe prin
cipiile deplinei egalități în drepturi, 
ale respectului independentei si su
veranității. neamestecului în treburile 
interne, ale dreptului popoarelor de 
a fi stăpîne pe bogățiile naționale 
proprii și de a se dezvolta în mod 
independent, corespunzător voinței 
lor.

Aceasta presupune, de asemenea, 
promovarea principiilor de echitate 
și avantaj reciproc în relațiile și 
schimburile economice, un raport 
just între prețurile materiilor prime 
și cele ale produselor industriale, 
realizarea unui comerț internațional 
cu adevărat echitabil.

înfăptuirea noii ordini economice 
internaționale presupune, totodată, 
accesul larg al țărilor în curs de dez
voltare la tehnologiile moderne, la 
cuceririle științei și tehnicii avan
sate in condiții avantajoase.

Un rol important are în această 
direcție formarea cadrelor naționale
— incepînd de la muncitori calificați 
pină la specialiști — pentru diferite 
domenii de activitate. Problema for
mării cadrelor proprii constituie fac
torul primordial al dezvoltării econo
mico-sociale independente, al lichi
dării subdezvoltării.

Pentru realizarea acestor obiective 
consider necesar ca, in primul rind, 
statele in curs de dezvoltare să pună 
un accent mai mare pe folosirea 
forțelor proprii. De altfel, experiența 
României — cred că și a Mexicului
— sînt evidente în această direcție, 
în al' doilea rind, este vorba de 
problema la care m-am referit mai 
inainte — realizarea unei colaborări 
strînse între țările în curs de dez
voltare inseși. Trebuie bine înțeleasă 
necesitatea acestei strînse .colaborări 
pentru realizarea noii ordini econo
mice. Desigur, este necesar, tot
odată, să se ajungă la o înțelegere 
cu țările dezvoltate, care trebuie să 
acorde un ajutor mai substanțial ță
rilor în curs de dezvoltare — cu prio
ritate celor slab dezvoltate. Țările 
avansate este necesar să-și așeze 
relațiile cu țările în curs de dezvol
tare pe principii noi.

Eu înțeleg noua ordine economică 
nu ca ceva ce opune două grupări de 

state, d ca o formă de colaborare 
nouă între țările în curs de dezvol
tare si țările dezvoltate, care să 
asigure progresul mai rapid al 
țărilor rămase în urmă și, tot
odată. stabilitatea economiei mondia
le — deci si dezvoltarea în. conti
nuare a țărilor avansate. în felul 
acesta se va putea ajunge. într-ade- 
văr. ca fiecare națiune să se bucure 
din plin de cuceririle civilizației. 
Evident, includem în aceasta si țările 
socialiste. în raport cu situația lor. 
pentru că există țări socialiste dez
voltate si țări socialiste în curs de 
dezvoltare. Țările socialiste pot și 
trebuie să joace, după părerea mea. 
un rol mai activ în realizarea noii 
ordini economice.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte. ce rol ^atribuie tara 
dumneavoastră Organizației Na
țiunilor Unite 7 Cum vedeți 
dumneavoastră afirmarea tot 
mai puternică a Națiunilor Uni
te în rezolvarea marilor proble
me ale omenirii contemporane 7

RĂSPUNS : România consideră că 
Organizația Națiunilor Unite are un 
rol important în desfășurarea vieții 
internaționale ; ea oferă un cadru 
organizat pentru ca toate popoarele 
să poată participa la solutionarea 
problemelor complexe ale lumii de 
astăzi. Este adevărat că nu toate 
statele participă așa cum ar trebui ; 
mai sînt aspecte care trebuie îmbu
nătățite în activitatea Organizației 
Națiunilor Unite și a organismelor 
sale pentru a deveni mai eficiente și 
a da posibilitatea ca fiecare națiune 
să joace un rol mai activ în soluțio
narea problemelor. De aceea, cred 
că este în interesul tuturor popoare
lor să se aducă îmbunătățiri în ce 
privește functionarea Organizației 
Națiunilor Unite, democratizarea ac
tivității sale în vederea creșterii 
rolului său în soluționarea, pe calea 
tratativelor pașnice, a problemelor 
majore ale vieții internaționale — 
inclusiv dezarmarea, noua ordine 
economică — precum și în solutio
narea diferitelor conflicte, cum ar fi. 
sore exemplu, conflictul din Orientul 
Mijlociu.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte. fără nici o îndoială că 
relațiile dintre România si 
Mexic s-au consolidat după 
vizita efectuată de dumneavoas
tră in Mexic, in anul 1975. de
venind din ce în ce mai apro
piate. Cum apreciați, din per
spectiva timpului scurs, că s-a 
acționat pentru aplicarea instru
mentelor de colaborare înche
iate cu această ocazie si care 
sînt, după părerea dumneavoas
tră. perspectivele pe termen 
scurt si Pe termen lung privind 
dezvoltarea conlucrării între 
cele două state ? Ce evenimente 
importante se prevăd în cadrul 
relațiilor româno-mexicane si al 
raporturilor dintre România si 
țările Americii Latine ?

RĂSPUNS: într-adevăr, în ultimii 
ani, relațiile dintre România și 
Mexic au cunoscut un progres sub
stanțial, la aceasta contribuind și vi
zita pe care am efectuat-o, în 1975, in 
țarâ dumneavoastră, convorbirile la 
nivel înalt, înțelegerile realizate cu 
acel prilej. Am obținut anumite re
zultate bune în dezvoltarea colabo
rării economice, deși trebuie arătat 
că sînt încă posibilități foarte mari 
in această privință. Am menționat 
deja că pe planul politicii generale, 
în activitatea internațională, conlu
crarea dintre țările noastre este de
osebit de bună. De aceea consider 
că trebuie să acordăm o atenție mai 
mare dezvoltării colaborării econo
mice. realizării unor forme superioa
re de cooperare in producție, finind 
seama atit de posibilitățile României, 
cit și ale Mexicului. în această pri
vință, sper că in anii următori vom 
putea înregistra rezultate mai sub
stanțiale decît pină acum.

în același spirit privim și relațiile 
noastre cu celelalte țări ale Americii 
Latine, cu care, de asemenea, am 
dezvoltat raporturi bune în ultimii 
ani. Cu o serie din aceste țări sîntem 
in curs de realizare a unor acțiuni 
de cooperare în producție. Acestea 
vor da o bază cu totul nouă și vor 
ridica la un nivel superior colabora
rea dintre România și țările Ameri
cii Latine.

Dorim să intensificăm contactele la 
diferite niveluri, să extindem colabo
rarea în domeniile științei. învătă- 
mintului. culturii.

Așteptăm ca președintele Mexicu
lui să realizeze vizita în România, 
răspunzind invitației pe care i-am 
adresat-o. Aceasta ar contribui la ri
dicarea pe o treaptă nouă a relațiilor 
dintre România și Mexic. Relațiile 
româno-mexicane au posibilități 
mari de a se dezvolta și le prevăd 
un progres puternic în următorii ani.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte. România este una din 
țările cu cea mai mare deschi
dere in relațiile pe care le are 
cu celelalte state ale lumii. 
Mexicul, la rindul său. a procla
mat în mod traditional dreptul 
la autodeterminare al popoare

lor. drept pe care România îl 
sprijină si îl respectă. Cum ar 
putea fi definită in acest sens 
poziția tării dumneavoastră in 
relațiile internaționale contem
porane 7 Cum apreciați simili
tudinile existente în politica ex
ternă a tarilor noastre urmă
rind dezvoltarea prieteniei si 
cooperării cu toate popoarele, cu 
toate țările, indiferent de siste
mul lor social 7

RĂSPUNS : în viața internațională 
au loc schimbări revoluționare în 
toate domeniile. Popoarele își afirmă 
cu putere voința de a trăi libere, 
independente, de a pune capăt ori
cărei dominații și dependente. Con
sider că tocmai aceasta constituie un 
important factor dinamizator al vie
ții și relațiilor internaționale. Desi
gur, în viața internațională sînt 
stări de lucruri îngrijorătoare, se mai 
manifestă încă orientări spre o po
litică de amestec în treburile altor 
state, de dominație. De aceea, este 
necesară intensificarea eforturilor tu
turor popoarelor, a forțelor progre
siste de pretutindeni, ’pentru promo
varea unei politici noi. care să se 
bazeze pe deplină egalitate în drep
turi. pe respectul independentei si 
suveranității naționale, pe renunțarea 
la forță si amenințarea cu forța. în- 
temeindu-se pe aceste principii, 
România acționează ferm pentru 
a dezvolta relațiile sale cu toate 
statele lumii, fără deosebire de o- 
rinduire socială.

într-adevăr, ca și Mexicul, Româ
nia consideră că trebuie să se asigure 
dreptul fiecărui popor, al fiecărei 
națiuni de a-și hotărî dezvoltarea în 
mod independent, fără nici un ames
tec din afară. Noi considerăm că a- 
firmarea acestor relații constituie un 
factor determinant pentru progresul 
economic-social general. Avem con
vingerea că, în ciuda diferitelor 
greutăți, aceste principii se vor im
pune tot mai mult în viața inter
națională, desigur, nu de la sine, ci 
ca rezultat al acțiunii unite a po
poarelor, a forțelor progresiste de 
pretutindeni.

Doresc să subliniez — așa cum am 
mai menționat — că noi acordăm o 
mare atenție relațiilor cu țările so
cialiste, cu țările in curs de dezvol
tare și țările nealiniate, considerînd 
că întărirea colaborării și solidarită
ții acestor țări reprezintă un factor 
de importanță decisivă în viața in
ternațională. Desigur, extindem și 
relațiile cu țările capitaliste dezvol
tate, cu toate statele lumii, fără de
osebire de orinduire socială.

Cred că similitudinile, apropierile 
între politica externă a României și 
cea a Mexicului pornesc de la faptul 
că țările noastre se pronunță ferm 
pentru o dezvoltare economico-so
cială independentă, pentru progresul 
economico-social al tuturor popoare
lor. Atit România, cit si Mexicul sînt 
profund interesate ca in relațiile 
dintre state să se afirme principiile 
noi, democratice.

Iată de ce consider că există po
sibilitatea unei și mai mari extinderi 
a conlucrării româno-mexicane pe 
plan internațional, pentru . realizarea 
unei politici noi, pentru făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte. unul din principiile 
fundamentale ale politicii exter
ne a Mexicului, ca de altfel si 
a României, este acela al nein
tervenției în treburile interne 
ale altor state. Ce rol atribuiti 
respectării păcii pe plan inter
national 7

RĂSPUNS : Am menționat prin
cipiile care, după părerea noastră, 
trebuie să stea la baza colaborării 
egale între toate națiunile și statele 
lumii, fără deosebire de mărime sau 
orinduire socială. Desigur, excluderea 
oricărei, ingerințe, a oricăror inter
venții, șiib orice formă, ale unui stat 
în treburile altui stat, constituie o 
cerință sine-aua-non pentru promo
varea unor relații noi, pentru o po
litică internațională de pace. Trebuie 
să facem totul ca fiecare popor să 
poată trăi în siguranță, să nu se rhai 
teamă de vreun amestec in treburile 
sale interne, să-și poată concentra 
eforturile în direcția dezvoltării eco
nomico-sociale, a ridicării nivelului 
de trai, colaborînd. pe principii de 
egalitate, cu alte state și națiuni. 
După părerea României — și după 
cum demonstrează însăși viata, eve
nimentele — înfăptuirea acestui 
principiu este obligatorie — pentru 
că fără aceasta nu se poate vorbi 
nici de pace, nici de dezvoltare in 
general.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte. ati dori să transmiteți 
un mesaj poporului mexican 7

RĂSPUNS : Păstrez amintiri deo
sebit de frumoase si de plăcute des
pre vizita în Mexic, despre convor
birile cu conducătorii Mexicului, 
despre întîlnirile cu poporul mexican.

Aș dori să folosesc acest prilej 
pentru a adresa poporului mexican 
prieten cele mai bune urări de succes 
în dezvoltarea sa economică si so
cială independentă, de bunăstare si 
fericire.

Platforma de montaj a instalațiilor de foraj a întreprinderii „1 Mai" din Ploiești Foto : S. Cristian

Exemplul bun este 
cel mai bun îndemn

în industria construcțiilor de ma
șini ..întrecerea socialistă din acest an 
a fost declanșată prin chemarea, cu- 
prinzînd angajamentele concrete, mo
bilizatoare. adresată tuturor unități
lor din ramura respectivă de către 
întreprinderea ..1 Mai" din Ploiești. 
Colectivul acestei prestigioase între
prinderi — în care se făuresc utilaje 
petroliere moderne, de inaltâ perfor
manță — se prezintă după patru luni 
din acest an cu un buchet de reali
zări peste plan care ii situează, pină 
în prezent, pe un loc de frunte in 
intrecerea socialistă :
• O producție netă de 10 milioane 

Iei ;
• Cheltuielile materiale reduse cu

1 leu la 1 000 lei producție-marfă ; ,
• Produse fizice : 3 instalații de 

foraj : piese de schimb în valoare de 
4,4 milioane lei : 23 tone utilaj mi
nier, patru strunguri ș.a.

• Export — 2,7 milioane lei va
lută.

Din simpla analiză a acestor re
zultate se desprinde orientarea prio
ritară a colectivu
lui unității praho
vene spre aspec
tele calitative ale 
activității econo
mice. spre reali
zarea unor canti
tăți sporite de 
produse fizice, cu 
o eficiență cit 
mai ridicată.

— Creșterea 
continuă a pro
ducției nete și a 
producției fizice, 
obiectiv major al întrecerii, este în în
treprinderea noastră un rezultat direct 
al preocupărilor pentru ridicarea nive
lului tehnic al producției — ne-a spus 
tovarășul Toma Oprea, secretarul co
mitetului de partid și președinte al 
consiliului oamenilor muncii. Pentru 
o unitate constructoare de mașini ca 
„1 Mai“, angajată în ampla com
petiție economică de pe piețele ex
terne, este vital să ținem pasul, în 
producția de zi cu zi, cu cele mai 
noi realizări ale științei și tehnicii 
pe plan mondial, să asigurăm un 
progres continuu al concepțiilor con
structive ale produselor, să perseve
răm în extinderea tehnologiilor mo
deme. Experiența noastră a demon
strat că un asemenea obiectiv poate 
fi atins nu numai prin atragerea la 
creația tehnico-științifică a unor spe
cialiști dintre cei mai buni, ci antre- 
nînd întregul colectiv, de la muncitor 
la director, pentru amplificarea re
zultatelor creativității tehnice origi
nale.

In ce privește roadele acestei pre
țioase acțiuni a comitetului de 
partid din întreprindere, de a situa 
în centrul întrecerii stimularea gin- 
dirii tehnico-științifice, a întregului 
personal muncitor, am aflat multe 
lucruri bune la toate locurile de 
muncă pe care le-am vizitat. Ceea 
ce am reținut in mod deosebit este 
că. in cadrul acestei acțiuni, nume
roși muncitori și tehnicieni au venit 
cu idei valdroase și ei înșiși au par
ticipat la materializarea lor in prac
tică. Iar exemplul bun a fost și este 
cel mai bun îndemn și pentru alții 
de a-și aduce contribuția la perfec
ționarea tehnică și organizatorică a 
producției.

Iată-ne in SECȚIA MECANICA I, 
care, după cum ni s-a relatat, ocu
pă primul loc în întrecere. La 
o întrebare pe care am adresat-o 
inginerului Titus Georgescu, șef sec

ție producție, în legătură cu rezulta
tele în acest domeniu, acesta ne-a 
răspuns :

— Notați că. prin efortul colecti
vului nostru, de la începutul anului 
s-au realizat patru linii tehnologice 
specializate, au fost create noi dis
pozitive. noi scule, dispozitive și ve
rificatoare. Dacă, bunăoară, in această 
perioadă, cheltuielile de producție 
s-au situat sub plan cu 2,5 milioane 
lei. apreciem că o jumătate de milion 
de lei economii se datorează subin- 
ginerului Gheorghe Neagu și tovară
șilor săi. de muncă. întrucît au con
ceput și asigurat trecerea fabricației 
unor repere de pe .mașini cu produc
tivitate scăzută, pe mașini cu pro
ductivitate ridicată, dotate cu dispo
zitive proiectate și realizate de ei.

Exemplul lor a fost urmat și de 
alți muncitori și maiștri din sec
ție. Bunăoară, de cei care mun
cesc in atelierul unde se prelu
crează părțile hidraulice din compo
nenta pompelor de noroi. Echipa 
maistrului Gheorghe Căvâlie a cerut 
sprijinul specialiștilor de la proiec

INITIATIVE, PREOCUPĂRI LA ÎNTREPRINDEREA 
„1 MAI" DIN PLOIEȘTI PENTRU ATRAGEREA 
ÎNTREGULUI COLECTIV LA CREAȚIA TEHNICĂ

tare și. împreună, au organizat o li
nie tehnologică ce asigură creșterea 
cu 14 la sută a productivității mun
cii, concomitent cu o substanțială 
îmbunătățire a calității produselor.

Creșteri de productivitate, sporuri 
de calitate, mai buna organizare și 
colaborarea fructuoasă cu alte secții 
— iată pirghiile prin care s-a asigu
rat, în secția mecanică I, fabricarea 
în avans cu 5—20 zile a unor părți 
componente importante ale unei in
stalații de foraj F 200, care au și luat 
drumul exportului.

Cind am intrat în hala SECȚIEI 
I)E FABRICARE A SAPELOR CU 
ROLE, prima impresie a fost că... 
am greșit adresa. Dacă în urmă cu 
un an. în ingrâmădirea de utilaje, 
piese, laminate nu se desprindea 
o organizare tehnologică limpede, 
acum totul este schimbat în bine. 
Pentru produsele de bază au fost 
aplicate procedee de fabricație supe
rioare și s-au organizat linii tehno
logice pe care s-au „grefat" o serie 
de utilaje specifice tehnologiei fabri
cării unor noi produse. Efectul eco
nomic: productivitatea muncii a cres
cut, comparativ, cu sistemul vechi de 
lucru, de 4—5 ori. iar durabilitatea 
în exploatare a pieselor realizate aici 
a sporit de 3—4 ori. Efectul uman : a 
fost întărită răspunderea fiecărui om. 
s-a asigurat participarea creatoare a 
fiecăruia la îmbogățirea rezultatelor 
economice ale secției. Să le explicăm, 
redînd cuvintele maistrului Ion Dc- 
lescu, secretarul comitetului de partid 
al secției :

— Prin noua organizare a secției, 
fiecare muncitor și maistru a pri
mit sarcini precise și. deci, rezul
tatele muncii fiecăruia pot fi stabi
lite cu exactitate. De aceea, între
cerea socialistă a fost organizată nu 
numai intre echipe, dar și intre mun
citori, pe baza unor punctaje. Pînă 
acum, atelierul fruntaș în intrecere 

este cel de la „Tratamente termice", 
condus de tehnicianul Traian Bur- 
duloiu, care are un avans de 27 de 
puncte față de atelierul de prelu
crare, înainte de tratamente, pe 
care-1 conduce maistrul Eufrosin Du
mitru. Iar în cadrul atelierului de 
tratamente termice, primele trei 
locuri în intrecere sint ocupate, pînă 
in prezent, de muncitorii Constantin 
Clădescu, Ion Sirzea și Ion Istrate.

Despre fiecare dintre fruntașii in 
întrecere, despre alți asemenea lu
crători din celelalte secții aveam să 
aflăm că au un deosebit spirit orga
nizatoric, gindesc creator, se preocu
pă de inovarea tehnică și tehnolo
gică la locul lor de muncă.

Gîndirea tehnică a maiștrilor si 
muncitorilor, îndreptată spre soluțio
narea unor probleme curente ale pro
ducției, se imbină cu o activitate 
bine organizată, de concepție și pro
iectare. Ia nivelul întreprinderii. Pen
tru specialiștii din acest domeniu, 
înnoirea tehnică este supremul obiec
tiv in întrecere. Astfel, în perioada 
care a trecut din acest an a început 

fabricația a 20 de 
produse noi, în
tre care instala
ții de foraj, a- 
gregate de ci
mentare, preve
nitoare de erup
ție, sape de fo
raj, utilaj tehno
logic. Practic, in 
ansamblul pro
ducției celor pa
tru luni din acest 
an. o treime o 
reprezintă produ

sele noi și reproiectate ; de acum 
și pină Ia înfăptuirea angaja
mentului ca produsele noi și re
proiectate să ajungă în acest an 
la 55 la sută nu va mai trece multă 
vreme, existînd toate premisele ca 
proporția propusă să fie substanțial 
depășită pînă la sfîrsitul anului. Prin 
reproiectări constructive și tehno
logice, de pildă, s-a asigurat atit ri
dicarea performantelor produselor, 
cit si economisirea a 400 tone de me
tal. Din noianul de realizări tehnice 
ale colectivului întreprinderii. în acest 
an am reținut citeva mai impor
tante : intrarea în fabricația cu
rentă a instalației de foraj cu 
acționare electrică in curent alterna
tiv F 200—3EHC—4 ; conceperea unui 
nou subansamblu (corp hidraulic cu 
piston) ; fabricarea pompelor cu 
simplu efect (630—1 600 atm) care, 
in comparație cu pompele du
plex. asigură o economie de metal 
de o jumătate de tonă pe bucată, pa
rametri superiori in funcționare și 
o competitivitate deosebită la export.

Și acest sector de concepție iși are 
fruntașii săi : inginerii Cristian Teo- 
dorescu. Petre Pleșoianu. proiectantii 
Gheorghe Stoica. Tiberiu Cindea, 
Dumitru Ionescu, Toma Bacirea, 
Gheorghe Mincu și Gheorghe Herea. 
Dar ar fi greu să enumerăm pe toți 
fruntașii in întrecere din întreprin
dere. De fapt, fruntaș este întreg 
colectivul de mii de muncitori, 
maiștri și ingineri, care s-au stră
duit si acționează, in continuare, cu 
hotărîre pentru a obține rezultate 
de înaltă valoare in muncă, pentru 
a consolida prestigiul de care se 
bucură în țară si peste hotare între
prinderea de utilaj petrolier „1 Mai" 
din Ploiești.

Corneliu CARLAN 
Constantin CAPRARU

(Urmare din pag. I)
la mare cinste în orașul 
oțelarilor. Si nu in ultimul 
rind, printre serviciile pu
blice ar merita citat trans
portul urban, dotat cu o 
temeinică zestre materială ; 
furgonetele. de pildă, care 
slujesc la cumpărături mai 
mari — mobilă, obiecte de 
uz casnic — pot fi chemate 
prin telefon, întocmai ca 
in oricare din orașele mari 
ale tării, pe care Hune
doara. se vede acum, le-a 
ajuns din urmă în ceea ce 
privește standardul de civi
lizație.

Aflu de la tovarășul Vio
rel Răceanu — vechi hune- 
dorean. constructor si acti
vist. actualmente prim-vice- 
președinte al consiliului 
popular municipal, cu care 
am trecut în revistă gama 
largă a activităților edili
tare si cetățenești — că 
Hunedoara e pe cale de a 
rezolva o importantă pro
blemă de ordin social : „o- 
cuparea forței de muncă 
feminine". Căci odată 
cu finalizarea treptată a 
platformei de .industrie

ușoară — fabrici de mă
tase artificială, încălță
minte, tricotaje și confec
ții — mai multe mii de ti
nere și femei își vor pu
tea valorifica priceperea și 
hărnicia în activități de 
important interes social. în 
felul acesta, structura pro
ductivă a municipiului ca
pătă un caracter inte
grat, fiind alcătuită din 
ramuri diverse ca : si
derurgie, construcții, mi
nerit, industrie ușoară. 
De fapt. în loc de integrat 
s-ar putea spune armonic, 
pentru a fi caracterizată 
astfel întreaga structură 
complexă a municipiului 
de azi.

Oțelar si constructor 
exemplar, hunedoreanul s-a 
dovedit tot atit de exem
plar în calitatea lui de edil, 
de gospodar al orașului, de 
făuritor al unei conștiințe 
cetățenești avansate. Sub 
înrîurirea lui. Hunedoara 
și-a lepădat, rind pe rînd. 
aspectul eterogen și con
tradictoriu. din etapa pri
melor începuturi, stră
zile înecate în noroi si în 
alergarea neîncetată a ca

mioanelor, pentru a deveni, 
odată cu trecerea anilor, un 
mare centru urban, a cărui 
populație, trecută prin pro
ba de foc a muncii, iar, 
mai recent, prin filtrul re
țelei de învătămînt. mani
festă un riguros aspect ci
tadin. La o privire mai

dustrială" reiese mai mult 
din felul de a fi al oame
nilor. care poartă amprenta 
spiritului hunedorean. alcă
tuit din elan revoluționar, 
dăruire în muncă, lucidi
tatea organizării eficiente 
și competentă profesională.

Acest spirit, cîstigat în

rire urbană. în circumscrip
ția sa. nr. 26. care cuprin
de si o localitate rurală în
vecinată. Răcăștia. deputa- 
tul-oțelar Pascu Tiberiu. 
mereu receptiv la propune
rile si cerințele alegătorilor 
săi. a reușit să găsească 
acele forme de organizare

care „micro-6“ (unde se 
află circumscripția lui) 
creștea cu rapiditate, nece- 
sitind rezolvarea, din mers, 
a unor solicitări ale popu
lației. începînd cu nivela
rea terenului si semănatul 
ierbii și pină la amenajarea 
unor puncte de aprovizio-

HUNEDOARA OAMENILOR
atentă. îti dai seama că 
această atitudine e rezulta
tul unei coeziuni intime, 
care ii dă un tel de aer fa
milial. Ai impresia că lo
cuitorii se cunosc toti între 
ei. după nume. Orașul, cum 
s-ar spune, a prins rădă
cini. Are de acum tradiția 
lui. O nouă tradiție. Dacă 
privești Hunedoara, fără a 
include si imaginea combi
natului. orașul nu-si divul
gă. totuși, prin alcătuirea 
lui urbană, un anume spe
cific de tip industrial. în 
linii mari, e la fel ca 
toate celelalte orașe ale 
tării. Caracteristica lui „in-

lupta necurmată cu focul, 
se manifestă si în activită
țile civice ale marii comu
nități orășenești. îl găsesc 
întruchipat, de pildă. în ac
tivitatea lui Pascu Tiberiu 
și Grigore Nistor : primul 
— maistru otelar la O.S.M. 
1. celălalt — muncitor la 
una din caiele laminorului 
de 650 mm. Amîndoi — de
putată Amîndoi cu mandat 
reînnoit la alegerile din 
toamna trecută, au în urmă 
cite o legislatură printre 
cetățeni si în fruntea cetă
țenilor. in rezolvarea unor 
probleme de interes social- 
economic ori de gospodă-

și mobilizare a obștii cetă
țenești. cit și de conlu
crare cu municipiul, care 
6-au finalizat în construirea 
unui cămin cultural si a 
unui drum. în extinderea 
magaziei si grajdului de la 
C.A.P.. în lucrări de plan
tare a pomilor si de înfru
musețare a străzilor etc.

Celălalt deputat, lamino- 
ristul Grigore Nistor. ac
tivează în circumscripția 11, 
care cuprinde 55 de blocuri 
noi. situate în zona stadio
nului. Experiența muncii 
pe tărim social a deprins-o 
ca activist obstesc. apoi ca 
deputat în perioada in

nare alimentară ori con
strucția de grădinițe și 
crese. Participarea volun
tară. în masă, mai ales 
primăvara, la întreținerea 
zonelor verzi, a devenit un 
obicei al întregului oraș. 
Nu e mai puțin adevărat 
insă că deputății trebuie 
să-i tină treaz elanul, prin 
noi initiative. Metoda de
putatului Grigore Nistor se 
întemeiază, spus cît mai 
scurt, pe cuvint si faptă. 
„Caut în primul rînd să-i 
lămuresc, ne cetățeni, să-i 
fac să înțeleagă necesitatea 
unor acțiuni. Merg să dis
cut, acasă la ei. in familie.

Discuția deschisă. între to
varăși. e eficientă".

Cit privește fapta, aceas
ta înseamnă, de asemenea, 
exemplu personal si organi
zare : „Nu-i permis, ca de
putat, doar să-i îndemni 
pe alții, ci trebuie să pui 
tu. primul, mîna la treabă. 
După ce aim spus : «hai să 
facem cutare am luat 
hîrletul și am săpat, cot la 
cot cu ceilalți. La activită
țile cetățenești sintem toti 
egali : fie muncitor, ingi
ner sau profesor, lucrăm 
deopotrivă. Cînd toti. nun 
mina, se creează o coeziu
ne care stimulează. Tot
odată se manifestă si res
pectul tuturor pentru reali
zări. Nu ieșim la acțiuni 
voluntare neapărat dumi
nica. ci atunci cînd e o zi 
bună de lucru. în timp ce 
unii pleacă după copaci, la 
lotul de pădure ce ni s-a 
repartizat, alții pregătesc 
gropile pentru plantarea 
lor. îti creste inima cînd 
vezi orașul într-o zi ca 
asta. Pare, cum să vă spun, 
întocmai ca un stup". Com
parația e cit se poate de 
adevărată. întrucit grădi
nile se continuă. în sus. pe

verticala blocurilor. ale 
căror balcoane se umplu de 
verdeață si flori. Iar cel 
mai frumos bloc, blocul- 
model. premiat de trei ani 
in șir. se află tot în cir
cumscripția 11.

în felul acesta grădina 
fiecăruia, situată chiar si la 
etajul 10. ca și spatiile 
verzi din jurul blocului său, 
se leagă firesc cu marea 
grădină, care este orașul 
însuși. Pentru a include in 
ea străzile, magistralele, 
magazinele, casele de cul
tură. stadionul si ștrandul. 
Castelul Corvinestilor. ca si 
marile agregate ale combi
natului siderurgic. Fiindcă 
toate acestea sînt deopotri
vă creații ale fiecăruia si 
ale tuturor, pentru a se îm
pleti. firesc si armonic. în
tr-o sinteză organică a vie
ții. a muncii si activităților 
culturale sau de odihnă si 
agrement, cum numai o 
orinduire profund demo
cratică si revoluționară, 
cum eorînduirea socialistă, 
e în stare s-o realizeze. 
Orinduire ale cărei trans
formări înnoitoare. Hune
doara oamenilor le exprimă 
azi in mod exemplar.

Utilaj 
pentru construcții 
deosebit de eficient

Pe șantierele Trustului de 
construcții Brașov sint utili
zate. in prezent, cu succes ma
șini pentru debitat betonul ce
lular autoclavizat armat, rea
lizate in cadrul atelierului de 
autoutilare. Noul utilaj este ac
ționat de un motor electric 
care dezvoltă pînă la 5 000 ro
tații pe minut, iar tăierea se 
efectuează cu un disc confec
ționat din material abraziv cu 
inserție din fibre de sticlă. Se 
pot executa debitări longitu
dinale în plăcile de beton de 
pină la 2.6 m. în circa 1 minut, 
asigurind o productivitate ri
dicată. Eficienta economică re
zultă și din faptul că se reduc 
costurile de construcție cu 
circa 200—300 lei de fiecare 
apartament, iar pierderile teh
nologice se diminuează cu 90 
la sută, plăcile fisurate fiind 
recuperate prin debitarea lor 
în formă de cărămizi. Se ob
ține. de asemenea, la fiecare 
bloc de 40 de apartamente o 
reducere cu circa 15 zile a du
ratei de execuție. în prezent se 
fac pregătiri în vederea intro
ducerii acestei mașini in fa
bricație de serie. (Agerpres),



PAGINA 4 SCÎNTEIA — miercuri 10 mai 1978

Tehnica modernă și exigențele
pregătirii viitorilor ingineri

Politehnica bucureșteană are la ac
tivul ei pe anul 1977 acțiuni de in
tegrare în valoare totală de 165 mi
lioane lei. dintre care 52 milioane lei 
rezultați din cercetare, 14 milioane 
lei din proiectare și 99 milioane lei 
din producția efectuată de studenți. 
Sint realizări care, repetate an de an 
(planul valoric pe 1976 a fost de circa 
150 milioane, iar cel pe 1978 este de 
167.25 milioane), ar putea fi invocate, 
ca argumente ale integrării de cali
tate, de către orice instituție de în- 
vățămint superior.

Nu însă de Politehnica bucu
reșteană, unde preluarea din planul de 
stat a celor peste 30 teme de cercetare 
a determinat implicit perfecționarea 
colectivelor mixte interdisciplinare, 
capabile să abordeze acum cu rezultate 
superioare orice temă „de virf". Ur
marea imediată : realizarea — si im
plicit anularea de importuri costisi
toare — a unor instalații de ceasofi- 
care și de televiziune în circuit 
chis pentru metro, vitezometre 
dar pentru controlul circulației 
tiere și feroviare, tehnologii 
elaborare a sculelor din oteluri 
ciale etc. Asemenea realizări au de
terminat la rindu-le sporirea con
tractelor economice și. drept urmare, 
includerea 
anii IV și 
tățile de 
proiectelor 
de peste 80 la sută, pe teme care fac 
obiectul noilor contracte economice 
ș.a.m.d.

De fapt, nu e vorba de un scop, 
cit de o condiție. Condiția însăși a 
perspectivei : a capacității de a te 
situa în avangarda gindirii tehnico- 
științifice șl acțiunii practice de mare 
eficacitate socială. In acest sens, do
cumentele partidului nostru sta
tuează limpede îndatorirea ce ne 
revine de a lupta pentru ca integra
rea să determine obținerea unor im
portante valori materiale. îndeosebi 
pe calea creației tehnico-științifice. 
dar, totodată, acumularea si sinte
tizarea acestor valori într-o structu
ră universitară modernă, complexă, 
dinamică, ușor adaptabilă, capabilă 
nu numai să atingă, ci și să perpe
tueze avansul calitativ spre care 
tindem.

— Cum anume, pe ce căi ? Vă a- 
dresărn această întrebare întrucit nu 
o dată se afirmă un asemenea dezi
derat fără insă a i se 
practice.

— Și credem că nici 
rite alte soluții decit 
grării. Problema deci 
găsi ceva nou. ci de a 
sens nou, calitativ superior, condiția 
invățămintului integrat. Să luăm ca 
exemplu calitatea cursurilor. In pro
cesul colaborării organice cu cerce
tarea și producția, se produce o in
vazie de date și informații. Dar cali
tatea cursurilor va rezulta nu din în
sumarea tuturor elementelor infor
mative, cum deseori se preconizează, 
ci din capacitatea de a le cultiva 
studenților spiritul de sinteză crea
toare. așadar gindirea științifică si 
tehnico-economică de mare profun
zime și amplitudine. Gindirea este 
liantul care sensibilizează cunoștin
țele asimilate. Fără ea informațiile 
se risipesc, iar procesul de invăță- 
mint se reduce la memorare sim
plistă. Cele mai acute neimpliniri din 
activitatea practică se datoresc gin
dirii insuficiente șt nu lipsei de cu
noștințe. Și cînd știm că nu există un 
singur mod de gindire. universal va
labil. că pentru un geolog, de pildă. 
1 milion de ani este un interval de 
timp destul de mic, în timp ce pen
tru un fizician care se ocupă cu par
ticulele elementare 1/1 000 000 din- 
tr-o secundă poate fi un interval do 
timp destul de mare, ajungem ușor 
ia imperativul profilului larg.

— Trebuie să înțelegem deci că este 
vorba de o cunoaștere multi- si inter-

disciplinare pe care se înteme
iază astăzi întreaga strategie a dez
voltării școlii noastre superioare ?

— Mai mult chiar decît al acestei 
cunoașteri. Calitatea implică previ
ziune, materializează un efort de 
creație, reprezintă un pact cu viito
rul. Inginerul de mîine este într-ade- 
văr chemat să aplice cunoștințe bo
gate în domenii largi de activitate 
și. totodată, sintetizind cuceririle tu
turor acestor domenii, să aducă în 
sprijinul prezentului, o producție 
nouă, superioară, sau idei care să-i 
favorizeze apariția. în 
urmărim direcțiile de 
științei și tehnicii spre a le valori
fica înainte chiar ca ele 
erate prin generalizare : 
dus, bunăoară, discipline de Bioteh-

acest sens, 
dezvoltare a
să fie consa- 

am intro-

în- 
ra- 
ru- 
de 

spe-

tuturor studenților din 
V (peste 2 500) în activi- 
proiectare, concentrarea 
de diplomă. în proporție

oferi și soluții
nu pot fi ofe- 
cele ale inte
rni este de a 
utiliza intr-un

Demonstratia virtu
ților filmului biografic, 
ale filmului de epocă, 
reînviind pagini din is
toria recentă si figu
rile unor personalități 
care trăiesc si vor trăi 
mereu în cugetul si in 
imaginația concetățe
nilor. demonstrația 
șanselor superioare ale 
acestor specii — pe cit 
de populare pe atit de 
apreciate pretutindeni 
în căutările artistice 
din ultimii ani — este 
una dintre datoriile de 
prim ordin ale cinema
tografiei. noastre. O 
datorie care. înainte de 
toate, am dori să de
vină atit de evidentă 
caselor de filme incit 
ritmicitatea apariției 
unor filme de acest tip 
să fie cu totul alta de
cît aceea pe care o 
ilustrează cei cinci ani 
care separă precedenta 
producție 
Ciori an 
(1973. în

de gen.
Porumbescu 

regia lui 
Gheorghe Vitanidis) de 
Aurel Vlaicu.

Ceea ce ne preocupă 
în fata actualei pre
miere. datorate Casei 
de filme cinci (direc
tor Dumitru Fernoa- 
gă), și semnate de re
gizorul Mircea Drăgan.

Convorbire cu acad.
Radu VOINEA 

rectorul Institutului politehnic 
din București

nologie, Tehnologia sudării cu plas
mă, Fiabilitatea mașinilor-unelte, 
Combaterea poluării etc. Procesul se 
cere însă continuat, sincronic și dia
cronic. Spre a se situa în avangarda 
dezvoltării tehnico-științifice. ingi
nerul român trebuie să includă in 
pregătirea lui probleme de organiza
re și de psihologie a muncii, de so
ciologie industrială, fundamentate pe 
o bună stăpînire a științelor econo
mice.

— Adică așa cum se prevede în ac
tualele planuri și programe de invă- 
țămint, al căror caracter pluridimen
sional tocmai 
vizează.

— Planurile 
seamnă mult 
chemați să le 
acest lucru și, 
eforturile în direcția reliefării deter
minărilor reciproce dintre toate com
ponentele muncii universitare, așa 
cum însăși integrarea o presupune și 
o reclamă. Și aici avein destule de 
făcut. învățămîntul politehnic începe 
cu predarea matematicii, fizicii etc. 
încă din anul I, dar, din păcate, în
tre aceste discipline și cele de spe
cialitate, care vin mai tîrziu, nu exis
tă încă o legătură perfect corelată. 
Sigur, au fost depășite compartimen
tările rigide, dar fuziunea organică 
rămîne încă un deziderat. Or, calita
tea în învățămîntul superior se re
feră cu precădere la ansamblul con
strucției ca atare, la „stilul" ei, ca
pabil să-i ofere tinărului nu o ima
gine segmentată, ci sensul, esența 
proceselor, care să nu aibă semnifi-

asemenea obiective
și programele în- 
atunci cînd toți cei 

dea viață își propun 
ca atare, își consacră

cația unor rețete, ci să-i dezvolte ini
țiativa, creativitatea; așadar posibili
tatea de a da la iveală noi procedee 
tehnologice, noi materii prime etc.

— Cu alte cuvinte, 
ansamblul legăturilor cu 
și producția pe care se 
programele de activitate 
fiecărui an universitar.

— Evident, dar imperativele uni
tății trebuie să prezideze desfășura
rea nu numai a unui an de studiu, ci 
a întregului ciclu de pregătire su
perioară. Și aici e loc de mai bine, 
în aplicarea programelor de practică, 
de pildă, studenții sint încă dirijați 
Spre activități fără un grad corespun
zător de complexitate, cam aceleași 
de la o zi Ia alta și, uneori, de la 
un an la altul. Deși e limpede că nu 
poți forma un specialist modern ce- 
rîndu-i să execute numai șuruburi. 
El trebuie pus în legătură nemijloci
tă cu tehnica modernă, trebuie an
trenat în execuția și folosirea unor 
aparate și utilaje care să-l învețe și 
cum să le depășească. Calea optimă 
pentru atingerea acestui scop este 
introducerea tuturor studenților în 
activitățile practice specifice ramu
rilor de vîrf, cum sînt electronica, 
automatica, mecanica fină, energeti
ca ș.a„ care pătrund astăzi in toate 
domeniile tehnicii, ridicind calitatea 
producției inclusiv în ramurile cla
sice.

— Tocmai in acest scop s-a acor
dat, între altele, o pondere mare pro
iectării tehnologice in domeniile de 
vîrf, iar studenții au fost incluși in 
echipe mixte de cercetare, în solu
ționarea contractelor economice etc. 
Să înțelegem că asemenea măsuri în 
institutul dv. n-au avut efectul scon
tat ?

— Dimpotrivă ! Numai că, deși în 
procesul integrării s-a trecut de la 
o cercetare cu perspective îndelun
gate și uneori incerte la o cercetare 
strîns legată de problemele econo
miei naționale, acestea încă nu sînt 
dintre cele care comportă consecin
țele cele mai fecunde, capitale. De 
obicei, sînt probleme de asistență 
tehnică. Și e foarte bine că sint, dar 
nu e tot atit de bine să ne speciali
zăm numai în ele, pentru că riscăm 
ca studenții să piardă din vedere 
esențialul, adică procesul. Echipele 
mixte, de proiectare și cercetare, cu 
participarea inclusiv a studenților, 
trebuie să aibă responsabilități pre
cise și ferme în elaborarea nu numai 
a componentelor, ci a ansamblului 
însuși. Sigur, pentru aceasta e ne
voie de însușirea metodelor moderne 
de proiectare, inclusiv a celor asista
te de calculator.

începe de la 
cercetarea 
întemeiază 

specifice

I

este însă mai ales spi
ritul în care ele se 
realizează — nu „în 
general", doar sub ra
portul enunțurilor te
matice. ci in sensul 
concret, al investiției 
de talent, al exigen
telor calitative.

Dincolo de ceea ce a 
fost pasiune si geniu 
tehnic, Aurel Vlai
cu a prefigurat pa
tetic, prin destinul 
său. înălțarea clasei și 
națiunii din care a fă
cut parte, inscriindu-si 
izbinzile si sacrificiul 
în ordinea universală a 
deschizătorilor de drum 
și de secol. Ca idee și 
punct de plecare dra
maturgie. dacă nu si 
prin story-ul elaborat 
si finalizat într-o par
titură scenaristică pro- 
priu-zisă, inițiativa — 
mai veche — a scrii
toarei Eugenia Busuio- 
ceanu ii onorează in a- 
cest sens colaborarea 
cu cinematografia.

Satisfacția de a sa
luta această inițiativă 
tematică ne este însă 
repede înlocuită,
vizionarea filmului, de 
un sentiment de re
gret.

Sînt de semnalat din 
nou sistemul învechit

Nu cred că situația dra
maturgiei noastre este pre
cară, sălile pline dovedesc 
că ea a reușit să găsească 
drum spre inima specta
torului. Vreau să spun însă 
că dramaturgia noastră s-a 
dezvoltat fără să se prea 
bucure de sprijinul criticii 
literare. Dramaturgii talen- 
tați nu s-au intimidat șl 
nu s-au complexat de a- 
ceastă dulce indiferență ; 
au apelat cu și mai multă 
luare aminte la . 
spectatorilor și în 
fel au reușit să 
legătura cu pămîntul. 
cită autoexigență ar 
un dramaturg, el are 
voie, ca aerul și apa 
mult ca oricare alt artist, 
de o critică riguroasă, ști
ințifică, militantă. care 
să-i atragă atenția nu nu
mai asupra forței artistice, 
ci și asupra problemelor 
pe care le pune în discu
ție. Dacă problema, con
flictul piesei sînt inventate, 
făcute, nu născute, din toa
tă virtuozitatea dramatur
gului, pulbere și scrum se 
alege. Sînt critici teatrali 
care se ocupă numai de 
spectacol, 
ceva care 
curcă, un 
ca actorul 
că, iar regizorul Y să ne 
uimească prin fantezie, 
cultură etc., etc. Nesancțio- 
nați cu suficientă energie și 
promptitudine de critică și 
impostorii au avut condiții 
ca să-și dovedească lipsa 
de talent. Desigur, impos
tori au fost și vor mai fi. 
Nu prezența lor mă neli
niștește, ci, ceea ce e mai 
grav, ceea ce e inadmisibil, 
ușurința cu care îi primesc 
unii. Cînd îi 
nează parcă 
nosc teatre 
să pună o

i sau
care

critica 
acest 
țină 
Ori- 
avea 
ne- 
mal

văd se lumi- 
la față. Cu

lcare, decît 
piesă de So- 

rescu sau D. R. Popes
cu, care „ridică proble
me" — ca și cum. n-ar 
fi treaba dramaturgiei să 
ridice tocmai probleme — 
primesc cu foarte multă 
dragoste piesele unor me
seriași nu atit abili, cit 
perseverenți, pricepuți in 
a adapta manevrele tea
trului bulevardier francez 
la „condițiile 
între abilitatea 
și teama de

cotesc că dramaturgii care 
(prin 

îi îm- 
în li- 

iner- 
teatru

„ridică probleme" 
creația lor, firește) 
piedică să guste 
niște binefacerile 
ției. Valoarea unui 
revoluționar, umanist — 
cum este în esență teatrul 
nostru — se judecă nu nu
mai după forța artistică, ci 
și după natura probleme
lor pe care le dezbate. Sînt 
acele probleme reale, im
portante sau doar inventa
te, fabricate pe cale sinte
tică ? Sînt acele probleme,

„legat de viață", 
„in mijlocul vie- 
te afli in mijlo- 
nu se mai pune 
să „te legi de 

tre-

nu să fie 
ci să fie 
ții". Cînd 
cui vieții 
problema 
viață". Dramaturgul 
buie să fie, după convinge
rea mea intimă, nu numai 
un artist, ci și un om de 
știință. un revoluționar 
care să iubească intens cu 
patima unui poet realitatea 
noastră socialistă și să-i 
descopere cu rigoarea sa
vantului problemele adevă
rate. Nu susțin că drama-

nicî un motiv s-o facă. în 
memoria lui persistă cele 
adevărate.

Studierea documentelor 
și a hotărârilor de partid 
poate să devină pentru 
dramaturgii noștri o sursă 
inepuizabilă de conflicte 
autentice, materia primă a 
unor opere valabile. Nu de 
puține ori dramaturgii noș
tri combat cu vehementă 
greșeli inexistente sau mi
nore. lăsind astfel pe cele 
adevărate, pe cele grave, 
să zburde in voie. A te

DRAMATURGIA
CONTEMPORANĂ

textele fiind 
mai mult in- 

pretext pentru 
X să străluceas-

poezie înaltă,
spirit revoluționar

Opinii de Teodor MAZILU

cele

clar în afara 
înalt al culturii 

revoluționare, u-

Mihai IORDANESCU

noastre", 
acestora 

gravitate 
a unor conducători de tea
tru se realizează parcă un 
soi de înțelegere tacită, fa
vorabilă lor, dar păgubi
toare publicului si care se 
situează 
sensului 
noastre .. _ .
maniate. Să vezi si să nu 
crezi : mai sint încă „oa
meni de teatru" care

cele mai arzătoare, 
mai dureroase ?

Cu ani în urmă, A.T.M. 
era renumit pentru sara
mura de crap pe care o 
patrona' cu indiscutabilă 
competență restaurantul ce 
îi aparținea, azi — s-a re
nunțat la orgolii culinare 
și a devenit o instituție 
culturală activă sprijinind 
cu pasiune dramaturgia 
românească contemporană, 
organizînd periodic dezba
teri și festivaluri, întreți- 
nind principial neliniștea 
creatoare, legindu-și soarta 
de cea a dramaturgilor ta- 
lentați.

In timiditatea cu care în 
ultimii ani netalentații se 
manifestă, A.T.M. a jucat 
un rol important. Poate că 
n-ar fi rău ca de. această 
nobilă și, științifică pasiune 
să se mdlipsească și secția 
de dramaturgie a Uniunii 
scriitorilor.

S-a spus adeseori că 
scriitorul trebuie să fie 
legat de viață — cerință, 
desigur, perfect legitimă. 
Dar de la un scriitor, 
de la un dramaturg pu- 

pretinde mai mult,

turgul trebuie să cadă 
„victima bombardamentu
lui informațional", dar el 
trebuie să aibă vaste cu
noștințe politice, economi
ce, științifice, să fie un 
sociolog în adevăratul sens 
al cuvîntului. Poeților le e 
poate îndeajuns 
dramaturgii care 
orgolii de oameni de ști
ință nu prezintă 
Somnul rațiunii naște su
biecte artificiale, trase de 
păr.

Reușitele dramaturgice 
contemporane s-au născut 
din înțelegerea revoluțio
nară a revoluției noastre 
socialiste, dramaturgul au
tentic nu a inventat con
flicte, ci a dezvăluit con
flictele 
tea le 
ceasta 
realității au izvorit toate 
operele fundamentale ale 
dramaturgiei noastre cla
sice și contemporane. Suc
cesul unei piese de tea
tru e legat direct de au
tenticitatea problemelor pe 
care le dezbate. Specta
torul nu o să ridă niciodată 
de păcate imaginare, n-are

talentul, 
n-au și
interes.

societa- 
Din a-

pe care 
născuse.

modestie în fața

lupta cu morile de vînt e 
ultima obligație a unui au
tor de piese de teatru. Inca
pacitatea de a înțelege pro
blemele adevărate ale rea
lității duce inevitabil și 
la monotonie a mijloacelor 
de expresie. Pină și în de
cor se face simțită aceas
tă monotonie, mai toate 
comediile noastre, mai ales 
cele cinematografice, se pe
trec pe malurile înspuma
te ale mării. Litoralul a 
devenit pentru unii drama
turgi o adevărată mană 
cerească. S-a născut astfel 
comedia de vacanță, unde 
personajele comit tot felul 
de delicte, unele grave, al
tele mai puțin grave, dar 
in primul rind se bronzea
ză. Mai sînt si alte forme 
de relief și, mai ales, mai 
sint si alte probleme, nu 
ne putem învîrti la nesfîr- 
șit în jurul unor bișnițari 
și în jurul unor turiști stră
ini care se amorezează in 
concediu. Câteodată nici nu 
știi de cine să rîzi, de așa- 
numitele personaje negati
ve sau de autorii comediei. 
Am putea reproșa unor 
piese din repertoriul dra-

maturgiei noastre contem
porane o anume lipsă de 
gravitate, de grandoare. 
Lecția tragediei antice ră
mîne și astăzi valabilă; 
teatrul trebuie să demon
streze în primul rind pu
terea omului. capacitatea 
de a infringe vitregiile sor
ții. de a duce o existentă 
înaltă, eroică. Avem prea 
puțin eroi romantici, desă- 
virșiți, s-a creat prejude
cata — un fel de dogma
tism cu fața in jos — că 
un personaj care n-are și 
greșeli nu poate fi veridic, 
că neapărat trebuie să-i 
adăugăm citeva defecte ca 
să fie omenesc. Există în 
societatea noastră revolu
ționari. oameni desăvârșiți, 
dăruiți cu trup și suflet 
idealurilor societății noas
tre. generoși. puternici, 
veșnic tineri, trebuie să-i 
arătăm așa cum sint. nu 
să căutăm pete în soare.

Examinarea cu patimă 
revoluționară și rigoare 
științifică a vieții îndreap
tă dramaturgul spre con
flictele autentice ; inerția, 
mimetismul, slugărnicia în 
fata unor glorii străine îi 
macină puterea de creație, 
îi întunecă claritatea me
sajului. Personajul „tînă- 
rul furios" a însemnat o 
descoperire remarcabilă a 
dramaturgiei engleze, am 
aplaudat și eu la timpul 
său piesa lui Osborne „Pri
vește inapoi cu mînie". dar 
transplantarea acestui per
sonaj în condițiile noastre 
mi se pare o greșeală. La 
D.R. Popescu, în „Acești 
îngeri triști" furia ado
lescentului "însetat de ab
solut era organică, aparți
nea societății noastre, pro
blemelor noastre. Dar în 
lucrările dramaturgiei si 
mai ales ale altor scenariști 
au apărut o puzderie de 
asemenea tineri furioși — 
personaje-cheie — care, 
cintînd la chitară, au, în 
timp ce fredonează, tot fe
lul de nemulțumiri. Să fie 
sănătoși cu nemulțumirile 
lor cu tot; aceste probleme 
nu sînt însă ale noastre, de 
aceea tinerii se duc la ase
menea spectacole 
bilă stinjeneală.

Am dat acest 
pentru a sublinia
plantai de conflicte, impor
tul de neliniști, și probleme 
ruinează opera dramatică, 
o hărăzește paraginii. Șan
sa capodoperei se 
odată cu încrederea 
că și științifică în 
reția, în noutatea 
ții noastre. Numai
ce este revoluționar, 
tentic, este — in același 
timp — poetic și nemuritor

cu o no-

exemplu 
că trarts-

naște 
poeți - 

mă- 
vie- 
ceea 
au-

la

• HUNEDOARA. Începînd cu 
1 mat, în județul Hunedoara a 
fost declanșată „Luna educației 
politice și culturii socialiste pen
tru tineret — Costești '78“, ma
nifestare de masă cunoscută 
sub genericul „Intilnirea tine
retului cu istoria", aflată, in 
acest an, la cea de-a zecea edi
ție. Programul acestei săptămîni 
este dedicat literaturii și filmu
lui pentru tineret, iar cea de-a 
doua jumătate a lunii teatrului 
și muzicii, poeziei patriotice. Pe 
lingă formațiile artistice de 
amatori își vor da concursul co
lectivele Teatrului de stat din 
Valea Jiului șl Teatrului de es
tradă din Deva, Filarmonicii de 
stat din Cluj-Napoca. (Sabin Io- 
nescu). • BACĂU. „Inscripții la 
-Cintarea României»" — se inti
tulează culegerea de creații lite- 
rar-artistice și culturale ale cena
clurilor și cercurilor din biblio
teci. cluburi și case de cultură, 
editată de consiliul județean al 
sindicatelor. (Gh. Baltă). • MU-

• '-fi Mii

,oF.|

Institutul politehnic din Capitala : in laboratorul de cercetări al Facultății de automatica

si extra-profesional al 
saltului direct de la 
„scenariul literar" la 
decupajul regizoral, 
absenta unor contribu
ții calificate în „trata
rea" dramaturgică a 
subiectului. în obține
rea acelei „continui-

proprie a unei parade 
de performante teh
nice.

Climatul social-poli
tic și omenesc al epo- 

a 
Și

cil, în care eroul 
fost iubit, dar 
contestat, admirat ca 
simbol al unității na-

Vlaicu“
tăti" cinematografice 
despre care vorbesc si 
cele mai succinte dic
ționare la capitolul 
„scenariu". „Saltul" 
pur regizoral se sol
dează pe ecran cu un 
personaj abia schițat, 
linear, declarativ, fără 
o minimă definire dra
matică a caracterului. 
Căutarea, creația, ge
niul pionierului avia
ției și pilotului inspi
rat care a fost Aurel 
Vlaicu apar astfel mai 
ales în postura im-

ționale, dar uneori 
uitat si nedreptățit, 
temperamentul puter
nic, dar și dificil care 
i-a colorat, dar tea șl 
marcat destinul, viata 
personală, care n-a 
constat doar din ore 
de atelier si un sărut 
pe terenul de zbor 
după o încercare reu
șită ■>— toate acestea 
sini, în film zone albe 
sau cenușii, populate 
conventional de regi
zor cu apariția 
cludentă a unor

necon- 
cunos-

actori in costume 
epocă, declamind 
mult sau mai pu- 
nrotocolar cartea

cuti 
de 
mai 
tin
de vizită a personaje
lor : „Alexandru Vla- 
hută — zice-se scrii
tor", „ȘL O. Iosif — 
poet". „Ilarie Chendi 
— critic de art|i“' 
s.a.m.d. Efectul acestor 
apariții, este cu totul 
altul decit cel scontat, 
pină la nedorita paro
die. atunci cînd con
cepția regizorală asu
pra distribuției trans
formă celebritatea nu
melor actorilor în cri
teriu unic (apariția lui 
I. L. Caragiale) sau re
duce totul la o ipote
tică asemănare tipolo
gică (Octavian Goga). 
Dacă lipsa de profesio
nali tate in fixarea dis
tribuției este parțială, 
in schimb conducerea 
actorilor, stilul de 
joc. punerea în scenă 
si de cele mai multe 
ori însusi modul de fil
mare sînt constant 
sub-profesionale. obti- 
nindu-se si pe această 
cale efectul nedorit al 
ilarității ; compoziția 
cadrelor aduce adesea 
cu fotografiile de fa
milie. cu toate perso
najele privind spre a-

parat sau. invers, 
minteste de încurcătu
rile produse uneori la 
transmisiile de televi
ziune, cu mai multe a- 
parate. cînd cei filmați 
sînt surprinși neatenti. 
la schimbarea cadru
lui. vorbind spre alt 
aparat decît cel care îi 
înregistrează,

Remarcînd în înche
iere excelenta prestație 
a consilierilor tehnici, 
a Departamentului a- 
viatiei civile si a ate
lierelor în care au fost 
reconstituite si făcute 
să zboare efectiv multe 
din avioanele începu
tului de secol, nu fa
cem decît să întărim 
regretul că un subiect 
at.it de generos, un pro-' 
totip de erou în cel 
mai. înalt grad cuceri
tor si condițiile de lu
cru optime oferite e- 
chipei au putut să fie 
irosite de casa produ
cătoare si de realiza
tori. spre dezamăgirea 
spectatorilor care au 
așteptat cu interes ma
xim un film cu o ase
menea temă si așteap
tă in continuare altele, 
altfel.
Valerian SAVA

Retrospectiva Alexandru Mohi
Galeriile de artă din 

Cluj-Napoca adăpos
tesc in aceste zile re
trospectiva unuia din
tre cei mai originali 
artiști din acest centru 
cultural al țării — A- 
lexandru Mohi, pictor 
cu o bogată și înde
lungată activitate, a- 
juns la deplina matu
ritate a mijloacelor 
sale de expresie. De 
origine maghiară, năs
cut în 1902, la Derczin, 
se stabilește in 1908, 
odată cu familia, la 
Satu Mare, unde ur
mează liceul și începe 
să expună, din 1924, 
împreună cu. Aurel 
Papp, Andrei Littechi 
și Iuliu Toth. Frecven
tează Colonia de pic
tură de la Baia Mare, 
iar mai tirziu învață la 
Școala de arte frumoa
se din Cluj, unde a- 
junge apoi profesor.

Mohi este mai ales 
un autor de compozi
ții. înfățișînd cu pre
dilecție scene de mun
că (adevărat elogiu al 
creativității și a.1 efor
turilor umane pentru 
perfecționarea 
țiilor existenței 
le), precum și 
de interior, 
du-ne frumusețea sen
timentelor statornicite 
în viața de familie, 
într-o atmosferă de 
bună înțelegere. Ar
tist legat afectiv de 
realitățile transilvane, 
cărora a înțeles să le 
facă loc din plin in 
tablourile sale, in care 
surprinde cu ascuțit 
spirit de observație 
specificul local, Mohi 
a realizat și numeroa
se peisaje, atras în
deosebi de aspectele 
urbane, de acel dialog 
continuu intre nou și 
vechi, intre lumea ve-

condi- 
socia- 
scene 

relevin-

Of i
> i

REȘ. Cu citeva zile în urmă. 
Teatrul de stat din Tg. Mureș a 
prezentat publicului o nouă pre
mieră : „Povestea dulgherului 
și a frumoasei sale soții", le
gendă dramatică în două părți 
de Radu Stanca. Regia artistică 
a spectacolului : Zoe Stanca 
Anghel; scenografia : Anna Ta
mas ; muzica de scenă : Andrtis 
Kovăcs. La secția de Împrumut 
a Bibliotecii județene din Tg. 
Mureș a fost organizată o expo
ziție de grafică contemporană 
și ilustrație de carte cu piese 
puse la dispoziție de muzeul 
județean de artă. Este a 10-a 
manifestare culturală de acest 
gen inițiată de colectivul biblio
tecii. (FI. Dinu). • TULCEA. 
în localitățile județului Tulcea 
a debutat cea de-a 6-a ediție a 
„Lunii culturii tulcene". (E. Mi- 
hăilescu). • MARAMUREȘ. Sub

genericul „2 050 de ani de la for
marea primului stat centralizat 
al dacilor", in municipiul Sighe- 
tu Marmației se desfășoară edi
ția a 6-a a „Decadei culturale 
„Sighetene". în prezența a cirea 
5 000 de participanți — mara
mureșeni și turiști din țară — 
în satul Hoteni s-a desfășurat 
tradiționala sărbătoare „Tînjaua 
de pe Mara", dedicată cinstirii 
celui mai harnic plugar. (Gh. 
Susa). ® CARAȘ-SEVERIN. 
Din inițiativa Institutului de 
subingineri din Reșița, Ateneul 
tineretului din localitate a găz
duit un simpozion pe tema 
„Sudura aplicată în construcția 
de mașini", la care au luat parte 
cadre universitare din Timișoa
ra și din Reșița, specialiști din 
întreprinderile locale, studenți. 
La Liceul pedagogic din Caraș- 
Severin a fost inaugurată o mi-

crogalerie de artă, inițiată de 
Școala populară de artă din 
Reșița. (N. Cătană). • ALBA. 
în cadrul etapei de masă a 
Festivalului național „Cîntarea 
României", in municipiul Alba 
Iulia a fost inaugurat un amplu 
program de manifestări politico- 
educative și cultural-artistice 
sub genericul „Comorile Albei". 
La bibliotecile orășenești și co
munale a fost organizată „De
cada cărții pentru tineret", iar 
la Zlatna s-a deschis expoziția 
de artă plastică „Tineri crea
tori de frumos". (Ștefan Di- 
nică). • ARGEȘ. La biblioteca 
din Pitești a avut loc un mon
taj literar-muzical „Pionierii — 
vlăstarele patriei", urmat de 
vernisajul unei expoziții de pic
tură cu lucrări ale pionierilor 
argeșeni. Profesoara Filip El
vira, de la liceul „Zinca Go- 
lescu" din Pitești, a deschis la 
clubul tineretului o expoziție cu 
lucrări de pictură în ulei și 
pe sticlă. (Gheorghe Cirstea).
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Autoportret
getală (cu metamorfo
zele ei determinate de 
implacabila rotire a 
anotimpurilor) și con
strucțiile ce ne vor
besc despre prezen
ța omului și a idealu
rilor sale.

Pe 
săi îi 
obicei 
ari nd, 
curățind 
zăpadă, 
satele, cioplind piatra, 
etc. și dc fiecare dată 
cu o caldă și generoa
să înțelegere pentru 
om, pe care-1 consi
deră „cea mai mare 
dintre minunile na
turii".

Franchețea expre
siei din numeroasele 
sale portrete ne ingă-

contemporanii 
înfățișează de 

într-o acțiune ; 
pavind strada, 

orașul de 
electrificînd

%

I
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Primul bloc-turn
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duie apropierea 
viața lăuntrică a per- ----- ,_■>— jn genere 

de o mare 
construite

sonajelor, 
robuste, 
vitalitate, 
cu simț al volumelor 
și al organizării su
prafețelor, într-o vizi
une ușor geometrizan- 
tă, care le conferă 
forme consistente, de 
o evidentă monumen
talitate, precum și o 
dimensiune spirituală. 
Descifrăm în aceste 
chipuri calme, de o 
demnitate firească, so
brietatea 
meditația 
fața existenței, 
doarea
(Fata și porumbelul), 
adesea 
valențe lirice, 
tunci .cînd e vorba de 
suita Autoportretelor 
— o ironie nedisimu
lată, un umor suculent, 
dovada echilibrului 
moral al pictorului, 
care este cunoscut și 
prin aforismele sale, 
publicate in reviste.

Masele de culoare, 
îndeosebi albastrul de 
sineală, specific pale
tei sale, împrumutat 
din pereții caselor 
transilvane, apoi limi
tate de contururi fer
me, intrucitva sculptu
rale, sînt asociate de 
artist, cu îndrăzneală, 
ajungîndu-se la acor
duri cromatice lumi
noase, de o modernă 
decorativitate, in care 
iși fac loc accente ju
dicios distribuite.

Menită a elogia ac
tivitatea unui pictor 
care a împlinit nu de 
muit 75 de ani, a unui 
artist legat trup și 
suflet de viata po
porului, retrospectiva 
clujeană constituie o 
manifestare, de înaltă 
ținută artistică, un e- 
veniment cultural re
marcabil.

atitudinii, 
gravă în 

can- 
și gingășia
emoționante

iar a-

Marin
M1HAIACHE

Descoperirea 
frumosului 
Copil fiind, desenam cu o 

rîvnă care mă speria. Părinții 
mei lucrau pămîntul; i-am a- 
jutat, am stat o vreme lingă 
ei, am descifrat desenul lumii 
podișului transilvan. Curios! 
N-am început cu pictura, ci 
cu sculptura. Sculptam în lut. 
In 1924 am participat la pri
ma expoziție colectivă cu șase 
sculpturi mici și trei portrete 
în ulei. La Baia Mare i-am 
cunoscut pe Ciucurencu și An- 
gheluță. Am venit apoi la 
Cluj-Napoca, la școala de arte 
frumoase, unde am fost coleg 
cu Abrudan, Fulicea, Marchini, 
Moldovan și alții și m-am fă
cut... profesor de desen.

Acum sint pictor.
Pictura este un fel de dia

log cu natura, o declarație de 
dragoste, un omagiu fără con
diție. Dar nu numai „frumo
sul" n'e inspiră. Și „urîtul" 
poate fi frumos din punct de 
vedere pictural. De fapt, nu
mai „interesantul" ne oprește 
privirea și „excepționalul" ne 
atrage.

Pictura este mai ales bucu
ria vizibilă a existenței. O 
bucurie adresată naturii, o 
satisfacție tot mai răspindită 
în straturile diferite ale oa
menilor, o îndeletnicire inte
lectuală, o expresie a existen
ței... Nu cunosc mai mare 
bucurie decît acel moment al 
picturii în care am reușit co
nexarea spirituală a două-trei 
culori potrivite și dorite.

Admirație și iubire sînt doi 
factori indispensabili pentru 
descoperirea frumosului pito
resc.

Pictura nu poate fi o pro
blemă științifică. Omul, picto
rul primitiv din peșterile de 
la Altamira sau Tassili — V 
— Ajjer n-a terminat școli 
înalte și totuși „frescele" exe- 

forța și expre- 
din
artă după

ele

de spus că

ajuns omul primitiv 
lucrări la acea for- 
a expresivității ? —

cutate de el 
sia ce se degajă 
indică adevărata 
toate regulile.

Este interesant
la aceste opere de artă ne sur
prinde și ne incintă tocmai 
expresivitatea vieții și prezen
tarea ei aproape numai cu li
nii simple, curajoase.

Cum a 
în aceste 
ță uriașă 
Cum ?

Concluzia: Pictura a fost și 
este : mirare, iubire și forță 
de expresie ! — Și de aceea 
este eternă și inepuizabilă 
pentru că tot mereu se încar
că cu spirit, pasiune și fante
zie...

Alexandru MOHI
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Depunerea unor coroane de flori 
cu prilejul aniversării Zilei independentei 

de stat a României 
și a Zilei Victoriei asupra fascismului

Cu ocazia aniversării Zilei indepen
dentei de stat a României si a Zilei 
Victoriei asupra fascismului, marți 
dimineața au fost depuse în Capi
tală. in cadrul unor solemnități, co
roane de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporu
lui si a patriei, pentru socialism, la 
Monumentul eroilor patriei si la Mo
numentul eroilor sovietici.

Au luat parte tovarășii Emil Bobu. 
Virgil Cazacu. Ion Dincă. Iosif 
Uglar, Ion Coman. Nicolae Giosan. 
Richard Winter. Vasile Musat. mem
bri ai C.C. al P.C.R.. ai Consiliului 
de Stat si ai guvernului, ai Consi
liului National al Frontului Unității 
Socialiste, conducători ai unor insti
tuții centrale, membri ai consiliilor 
de conducere ale Ministerului Apă
rării Naționale si Ministerului de In
terne. organizații de masă si obștești, 
generali activi si în rezervă, foști co
mandanți de mari unități pe frontul 
antihitlerist, foști combatanți antifas
ciști. delegații ale oamenilor muncii 
din întreprinderi si instituții bucu- 
restene.

Au participat șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București, atașați 
militari, alti membri ai corpului di
plomatic.

Gărzi de onoare, alcătuite din mi
litari. membri ai gărzilor patriotice, 
ai formațiilor de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei, pio
nieri. aliniate pe platourile din fata 
monumentelor, au prezentat onorul.

La Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului si a patriei, 
pentru socialism Si la Monumentul 
eroilor patriei a fost intonat Imnul 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

La Monumentul eroilor sovietici 
au fost intonate imnurile de stat 
ale U.R.S.S. si Republicii Socialiste 
România.

în acordurile solemne ale Imnului 
eroilor, au fost depuse coroane de 
flori din partea secretarului general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceausescu. Co
mitetului Central al Partidului Comu
nist Român. Consiliului de Stat si a 
guvernului. Ministerului Apărării 
Naționale și Ministerului de Interne, 
Consiliului Central al U.G.S.R.. 
Comitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist si Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comu
niști. Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R. și Comitetului execu
tiv al Consiliului popular al munici
piului București. Comitetului foștilor 
luptători antifasciști. Comitetului or

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

ATLETISMUL DOUEAN PE PISTA... CONSACRĂRII
Se știe că atletismul doljean con

stituie o pepinieră de unde au „ră
sărit" citeva stele ale vieții atletice 
naționale si internaționale : Argenti
na Menis. Natalia Mărășescu, Vir
ginia Bonei Ioan, Maria Radu, Cris
tina Cojocaru, ca să numim pe cele 
mai reprezentative campioane. Ele 
reprezintă nu numai nume cu care 
se mindresc oltenii iubitori ai spor
tului. ci și argumente care demon
strează atentia ce se acordă atletis
mului în acest colt de țară. Atenție 
și preocupare atestate și de alte 
realități : in Craiova ființează 5 sec
ții cu profil de atletism (la liceul 
„Nicolae Bălcescu", clubul sportiv 
școlar „Olimpia", Universitatea, aso
ciația sportivă „Rovine" și Clubul 
sportiv municipal Craiova) : în pre
zent, județul Dolj are 3 235 de atleți 
legitimați la nivel județean, din care 
peste 200 cu clasificări superioara 
(categoria I, a Il-a, clasă interna
țională. maeștri ai siportului). Ca să 
nu maj vorbim de performanțele 
reușite de-a lungul anilor de atleții 
doljeni — multe și prea cunoscute 
pentru a le mai cita aici.

Preocupările pentru atletism au 
cunoscut în Dolj o intensificare și o 
amploare deosebite odată cu declan
șarea „Daciadei" : s-a dat „startul" 
unor competiții si inițiative cu ca
racter deschis — „Crosul pionierilor 
și școlarilor". „Cupa sindicatelor 
doljene", „Spartachiada fetelor din 
Întreprinderi", „Crosul de toamnă", 
„Crosul Anului nou" — menite să 
atragă mase largi de școlari, stu- 
denti și oameni ai muncii în prac
ticarea acestei discipline sportive de 
bază. De relevat că. sub e^ida „Da
ciadei". s-au organizat campionate 
de atletism la nivel de municipiu, 
orașe și comune — în sistem divizie 
— precum și campionate școlare 
tur-retur, la care au participat mii 
de „șoimi" ai patriei, pionieri, șco
lari și studenți.

Doljenii sînt unanimi In aprecie
rea că un impuls pentru dezvoltarea 
în continuare a atletismului în acest 
județ l-a constituit venirea aici a 
fostului antrenor federal Nicolae 
Mărășescu. Fiind instructor principal 
cu probleme metodice la C.S.M. 
Craiova, acest animator al atletis
mului este, totodată, antrenorul Na- 
taliei Mărășescu și îndrumătorul al
tor atlete de performanță.

— După 12 ani de activitate în 
care am cunoscut aproape toate pe
pinierele atletismului din tară — ne 
spunea Nicolae Mărășescu — am 
venit la Craiova pentru că aici exis
tă un climat favorabil și condiții 
bune pentru dezvoltarea atletismu
lui. Vreau să spun că, pe lîngă fap
tul că acest sport se bucură în județ 
de o largă popularitate, se manifes
tă constant si o susținută preocu
pare pentru sprijinirea sa efectivă 

ganizatoric al. veteranilor din războiul 
antifascist, precum si din partea unor 
întreprinderi bucurestene.

Au fost depuse, de asemenea, co
roane de flori din partea corpului 
diplomatic.

Pionierii au depus jerbe de flori.
La solemnitatea de la Monumentul 

eroilor sovietici au fost de fată 
V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, atașatul 
militar si alti membri ai ambasadei.

După depunerea coroanelor de flori, 
particinantii la solemnități au păstrat 
un moment de reculegere.

în încheierea solemnităților, asis
tenta a primit defilarea gărzilor de 
onoare.

*
Cu același prilej, la Cimitirul de 

la Tincăbesti al militarilor britanici 
căzuți pe teritoriul tării noastre in 
lupta împotriva fascismului au fost 
depuse coroane de flori din partea 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
a Consiliului de Stat și a guvernului, a 
Ministerului Apărării Naționale, a 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Ilfov, precum si din 
partea oorpului diplomatic.

La solemnitate au participat Stefan 
Voitec, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat. Ion Pătam viceprim-ministru 
al guvernului. Maxim Berghianu. 
președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Ilfov, 
Nicolae Doicaru, Constantin Stătescu, 
miniștri, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, genera- 
lul-locotenent Gheorghe Gomoiu, ad
junct al ministrului apărării naționa
le și secretar al Consiliului Politic 
Superior al Armatei, alte persoane 
oficiale, generali și ofițeri superiori.

Au fost de fată Reginald Luis Se- 
conde, ambasadorul Marii Britanii la 
București, membri ai ambasadei, șefi 
ai unor misiuni diplomatice acreditați 
în România, atașați militari, membri 
ai corpului diplomatic.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de stat 
ale Marii Britanii si Republicii Socia
liste România.

După ceremonia depunerii coroane
lor de flori, cei nrezenti au primit 
defilarea gărzii de onoare.

★
în aceeași zi. au mai fost, depuse 

coroane de flori la Cimitirul militar 
de la Ghencea. cimitirele ostașilor so
vietici de Ia Herăstrău si Jilava, la 
monumentele și cimitirele ostașilor 
români si sovietici din tară.

(Agerpres)

din partea organelor locale de partid 
si de stat. Dovezi ? în Craiova avem 
la dispoziție o pistă olimpică de 
alergări, sectoare de sărituri si arun
cări pe stadioane, un teren special 
pentru pregătirea atleților aruncă
tori. în peste 300 școli generale și 
licee din județ există amenajări 
pentru atletism. Pentru viitor, se au 
în vedere extinderea și moderniza
rea bazei materiale. Astfel, nu peste 
mult timp la Craiova va începe con
strucția unei moderne săli circulare 
de atletism și a unui liceu sportiv 
cu profil de atletism — care se ală
tură celor două secții deja existente 
la liceul „Nicolae Bălcescu" și la 
clubul sportiv școlar „Olimpia".

...Din cele spuse în continuare de 
interlocutorul nostru am mai reți
nut, printre altele, că, în vederea 
organizării la Craiova a unui puter
nic centru de performanță, ș-au ini
țiat. pe baza unui program al 
C.J.E.F.S., mai multe acțiuni de pre- 
selecție și selecție in rindul școlarilor 
din mediul rural și urban, eontinu- 
îndu-se astfel inițiativa declanșată 
anul trecut — cînd, sub egida „Da
ciadei", avusese loc o asemenea ac
țiune în 237 școli generale de la sate ; 
atunci, din cei aproape 12 000 de par
ticipant! Ia etapa de masă a prese- 
lecției, au fost testați, in 32 de cen
tre, peste 4 000 de elevi. De altfel, 
de anul trecut și pînă acum în Dolj 
au fost organizate 4 largi acțiuni de 
preselecție și selecție (pentru luna 
octombrie a acestui an, organele spor
tive locale au programat o astfel de 
acțiune și în județele limitrofe), pri
lejuri cu care au fost depistate nu
meroase talente ce-au fost îndrep
tate apoi spre secțiile școlilor cu 
profil de atletism din Craiova. De 
asemenea, nu cu mult timp în urmă, 
profesorii de educație fizică și antre
norii de la liceul „Nicolae Bălces
cu" și clubul sportiv „Olimpia" au 
mers in mai multe școli din județ 
pentru a depista elemente dotate și 
cu gabarit, în special pentru probele 
de aruncări.

în ultima vreme a fost mai bine 
organizată și activitatea metodică de 
pregătire (ce se, desfășoară pe sta
dioanele „Central" și „Tineretului") 
a celor peste 200 de atleți nominali
zați pentru performanță ; programul 
de instruire a acestora este urmărit 
zi de zi. Cu fiecare din cei 20 de 
profesori și antrenori care se ocupă 
de îndrumarea acestor atleți au fost 
alcătuite pînă la amănunt documen
tele de planificare și evidență, iar 
modul concret în care se desfășoară 
instruirea este analizat săptăminal.

Una din primele măsuri, a cărei 
materializare se urmărește sistema
tic în școli, se referă la transforma
rea unor ore de educație fizică in 
adevărate ore de antrenament atletic. 
în acest sens, în județul Dolj s-au

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Roman, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate și iubite tovarășe,
Cu ocazia celei de-a 57-a aniversări a creării Partidului Comunist Român, 

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Kampuchia și al 
întregului popor kampuchian sintem deosebit de fericiți să vă adresăm 
dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tuturor membrilor Partidului Comunist Român și întregului 
popor român, felicitările noastre cele mai calde, împreună cu profundul 
nostru salut frățesc revoluționar.

De la crearea sa, Partidul Comunist Român a condus curajosul popor 
român in lupta dîrză pentru independență și suveranitatea țării sale, pentru 
eliberarea sa. După victoria strălucită a insurecției armate antifasciste și 
eliberarea totală a patriei sale, poporul român a intrat într-o nouă etapă 
a revoluției sale și a întemeiat glorioasa Republică Socialistă România.

în prezent, sub conducerea Partidului Comunist Român, avînd ca 
eminent conducător pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, poporul român — unit 
intr-un tot monolit — apără cu curaj independența și suveranitatea țării 
sale și obține mari realizări în construcția națională. Republica Socialistă 
România, independentă și suverană, se bucură de un înalt prestigiu pe arena 
internațională. Partidul Comunist din Kampuchia, poporul și Guvernul 
Kampuchiei Democrate se bucură din plin de aceste victorii ale Partidului 
Comunist Român, ale poporului și Guvernului Republicii Socialiste România 
și le exprimă felicitările lor cele mai calde.

Sintem fericiți să constatăm că prietenia revoluționară și solidaritatea 
dintre cele două partide, popoare și țări ale noastre cunosc o dezvoltare 
excelentă. Avem convingerea că această prietenie și această solidaritate, 
bazată pe marxism-lepinism, pe internaționalismul proletar și pe politica de 
independentă și suveranitate, se vor dezvolta și se vor întări continuu.

Cu această fericită ocazie, vă adresăm cele mal bune urări ale noastre 
de sănătate, viață lungă și succese necontenite. Urăm Partidului Comunist 
Român, poporului și guvernului român să obțină noi victorii mari în apărarea 
independenței și suveranității Republicii Socialiste România și in construcția 
tării, pentru a o face mai prosperă pe linia orientărilor stabilite de Congresul 
al XI-lea al Partidului Comunist Român.

Vă rugăm, tovarășe, să acceptați salutul plin de profunde sentimente 
frățești revoluționare.

POL POT
Secretarul Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Kampuchia, 
Prim-ministru al Guvernului

Kampuchiei Democrate

Cu prilejul Zilei naționale a R. S. Cehoslovace

Recepție oferită de ambasadorul
R. S. Cehoslovace

Cu prilejul celei de-a 33-a ani
versări a eliberării Cehoslovaciei de 
sub dominația fascistă, ambasadorul 
acestei țări la București, Lumir Ha- 
nak. a oferit, marți după-amiază, o 
recepție.

Au participat tovarășii Emil Bobu. 
membrii al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de Stat. 
Ion Pătan. membru al Comitetului 
Politie Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul aprovizionării tehnico-mate- 
riale si controlului gospodăririi fon
durilor fixe. Neculai Agachi și Con

afirmat, prin pasiune și rezultate, 
numeroși profesori, adevărați desco
peritori de talente : Iacob Șerbănescu 
și Constantin Cosma (Drăgotești), 
Gheorghe Vasile (Robănești), Firan 
Șuncă (Calafat), Doru Joița (Amă- 
răștii de Jos), Victor Buimaci (Călă
rași) și Tudor Uce (Comoșteni).

Desigur, nu se poate spune că în 
județul Dolj s-a făcut totul pentru 
ca atletismul să fie la nivelul cerin
țelor actuale. Așa cum afirma și pro
fesorul Ion Rinderiu. președintele 
C.J.E.F.S., in viitor eforturile trebuie 
concentrate spre perfecționarea pre
gătirii cadrelor și sporirea intensității 
antrenamentelor (accentul punin- 
du-se pe mărirea numărului de an
trenamente și reducerea duratei a- 
cestora), spre specializarea profeso
rilor pe probe atletice. Cît privește 
preselecția și selecția copiilor — ar 
trebui să se facă în permanentă și 
la un nivel calitativ mai ridicat. De 
asemenea, mai sînt de adus îmbună
tățiri și in activitatea practică a 
specialiștilor ; spunem astfel fiindcă 
există cazuri cînd o parte din profe
sori și antrenori dau dovadă de co
moditate și un anumit funcționarism, 
fiind adepții „stilului vechi", fără a 
insista pentru a cunoaște și a aduce 
noul în instrucția atleților. Trebuie 
spus, in sfirșit, că mu] ți profesori și 
antrenori se zbat pentru ca elevii lor 
să obțină performanțe deosebite încă 
din fragedă vîrstă — ceea ce este 
greșit și dăunător, intrucît ei trebuie 
să pună accentul, în principal, pe 
pregătirea copiilor pentru marea per
formanță.

...Toate acestea sînt acum cunos
cute și se acționează pentru reme
dierea lor, astfel ca atletismul dol
jean, intrat de cîtăva vreme pe pista 
consacrării, să-și continue cu și mai 
mult succes această frumoasă cursă.

Nicolae BABAIAU 
corespondentul „Scînteli"

Campionatele mondiale de box
în cea de-a treia zi a campionate

lor mondiale de box de la Belgrad, 
atracția principală au constituit-o me
ciurile de la categoria ușoară, in ca- 
drul căreia va evolua și pugilistul 
român Simion Cuțov. Doi dintre fa- 
voriții acestei categorii. cubanezul 
Andres Aldama și sovieticul Valeri 
Lvov, au obținut victorii. Primul l-a 
Învins prin k.o. în repriza a III-a pe 
Ildemar Paisan (Venezuela), iar cel 
de-al doilea a dispus la puncte de 
Laszlo Juhasz (Ungaria). Alte rezul
tate : John Mugabi (Uganda) ciștigă 
prin abandon la Pallasputo Eskozo 
(Finlanda) ; Jean-Claude Ruiz (Fran
ța) învinge prin abandon pe Khast 
Jamgan (R.P. Mongolă) ; Granim 
Mahrown (Israel) întrece Ia puncte 

stantin Stătescu, miniștri. Tamara 
Dobrin și Eugen Jefreleanu. vicepre
ședinți ai Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, Con
stantin Oancea. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, general-colonel 
Marin Nicolescu, adjunct al minis
trului apărării naționale, conducători 
ai altor ministere, ai unor instituții 
centrale, organizații de masă și ob
ștești. reprezentanți ai vieții cultu
rale si artistice, ziariști.

Au fost prezenți. de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București și alti membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

7n anul viitor, campionatul mondial de hochei
(grupa B) se va desfășura in Romania

în cadrul lucrărilor Congresului 
Ligii internaționale de hochei pe 
gheată de la Praga s-a stabilit, prin
tre altele, ca ediția viitoare, cea din 
anul 1979, a campionatului mondial 
de hochei pe gheață (grupa B) să 
aibă loc în România. întîlnirile se 
vor desfășura pe patinoarul artifi

FOTBAL: Astăzi, selecționata divizionară
joacă în compania
După cum s-a anunțat, duminică, 

14 mai, la București, echipa repre
zentativă de fotbal a României va 
susține o partidă amicală cu echipa 
U.R.S.S.

în cadrul pregătirilor pentru aceas
tă partidă, astăzi, la stadionul

'---------------------------

începe întrecerea ciclistă „Cursa Păcii46
„Cursa Păcii", importantă întrecere 

ciclistă de amatori, aflată la cea 
de-a 31-a ediție, incepe astăzi. Ia 
Berlin. La start vor fi prezenti 96 de 
concurenți (din 16 țări), care vor 
străbate pînă la 24 mai peste 1800 
kilometri împărtiți în 12 etape, ur- 
mînd traseul Berlin — Praga — Var
șovia.

Competiția debutează eu o etapă 

IN CITEVA
• La Praga. Intr-un meci contînd 

pentru campionatul mondial de 
hochei pe gheață (grupa A), selec
ționata U.R.S.S. a învins cu scorul 
de 4—2 (1—0, 0—0. 3—2) formația 
Canadei.

pe Viktor Tușev (Bulgaria) : Syamsul 
Anwar (Indonezia) dispune la punc
te de Adda Dhekkat (Algeria).

în limitele categoriei mijlocie- 
mică, cubanezul Luis Felipe Martinez 
l-a Învins la puncte pe francezul 
Stephane Ferrara.

Astă-seară vor evolua si doi din
tre pugiliștii noștri. La categoria 
muscă, Ibraim Faredin va boxa cu 
indonezianul Ruberu, iar la „mij
locie" Valentin Silaghi va avea un 
adversar foarte puternic în campionul 
european pe anul 1977, Sapoșnikov 
(U.R.S.S.). Pugiliștii români Viorel 
Ioana (pană) și Ion Viadimir (semi- 
mijlocie), ambii învingători in pri
mele meciuri, vor boxa din nou du
minică, 14 mai.

Cronica zilei
în perioada 27 aprilie — 9 mai. un 

grup de 50 de cadre de conducere și 
de specialitate din societățile națio
nale algeriene. în domeniile petro
chimie. minerit, construcții de ma
șini, industrie ușoară etc. — care 
participă ia programele organizate de 
Institutul național pentru producti
vitate și dezvoltare economică 
(I.N.P.E.D.) Alger — au urmat un 
stagiu de pregătire organizat de Aca
demia „Stefan Gheorghiu" — Cen
trul international CEPECA.

în cadrul pregătirii s-au prezentat 
expuneri și au avut loc dezbateri pe 
probleme ale organizării și conduce
rii economiei românești, sistemul de 
planificare, financiar, probleme de 
comerț exterior, ale retribuției și 
participării oamenilor muncii la con
ducerea unităților.

Participantii au efectuat vizite de 
studiu în întreprinderi din diferite 
domenii de activitate.

în încheierea programului, ei au fost 
primiți de tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
consiliului de conducere și rector al 
Academiei „Stefan Gheorghiu".

★
Marți, tovarășul Stefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, a pri
mit pe Soth Phet-Lasy, noul amba
sador al Republicii Democrate Popu
lare Laos, in legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acreditare.

★
Marti după-amiază a sosit în Ca

pitală o delegație a Departamentului 
Agriculturii din S.U.A.. condusă de 
Edmund Nickols. asistent al adjunc
tului .secretarului de stat al departa
mentului. care face o vizită în tara 
noastră.

*
în cadrul vizitei pe care o efec

tuează în tara noastră la invitația 
Asociației de drept international si 
relații internaționale, Prathoomporn 
Vajrastira, profesor la Facultatea 
de științe politice a Universității din 
Bangkok — Tailanda — a prezen
tat marți la sediul A.D.I.R.I. unele 
probleme politice, economice și so- 
cial-culturale ale Tailandei.

★
După cum ne informează Univer

sitatea din București, profesori, cer
cetători și studenți din 29 de țări ale 
lumii și-au anunțat participarea, 
pînă in prezent, la ediția 1978 a 
cursurilor de limbă și literatură, de 
istorie și > civilizație românească. 
Cursurile, care se vor desfășura între 
24 iulie 18 august, vor include pre
legeri de limba română, seminarii 
practice și expuneri privind struc
tura și evoluția limbii române, mo
mente importante ale literaturii 
noastre, precum și mese rotunde.

Un alt curs cu participare interna
țională se anunță cel intitulat „civi
lizație românească, civilizație univer
sală", care va avea loc in centrul 
universitar Cluj-Napoca, între 11—25 
iulie. (Agerpres) 

cial din Galați. De asemenea, acest 
for a programat ca întrecerile cam
pionatelor europene de hochei pe 
gheață pentru juniori (grupa B) să 
se dispute anul viitor, în organizarea 
federației de specialitate din Româ
nia.

echipei Espanol
„23 August" din Capitală, echipa 
noastră va juca in compania cu
noscutei echipe Espanol Barcelona 
(antrenor Heriberto Herrera), din 
prima ligă a campionatului Spaniei.

Meciul va începe la ora 17.

prolog, 7 kilometri contra cronometru 
individual la Berlin, după care va 
urma etapa Berlin — Halle (196 km).

Echipa României, care a participat 
Ia toate edițiile acestei mari compe
tiții. va prezenta anul acesta urmă
toarea formație : Mircea Romașcanu, 
Teodor Vasile. Ilie Valentin. Con
stantin Bonciu. Cok tel Cîrje și 
Nicolae Savu.

RÎNDURI
La încheierea primei părți a com

petiției clasamentul se prezintă 
astfel : 1. Cehoslovacia — 14 puncte : 
2. U.R.S.S. — 12 puncte ; 3. Canada
— 8 puncte ; 4. Suedia — 8 puncte ;
5. R.F. Germania — 5 puncte ; 6.
S.U.A. — 3 puncte ; 7. R.D. Germană
— 3 puncte : 8. Finlanda — 3 puncte.

Primele patru clasate își vor 
disputa în continuare titlul de cam
pioană mondială, iar celelalte patru 
echipe vor juca în turneul pentru 
locurile 5—8.
• în orașul olandez Eindhoven s-a 

disputat aseară returul finalei com
petiției internaționale de fotbal pen
tru „Cupa U.E.F.A.", in care s-au 
întîlnit echipele P.S.V. Eindhoven și 
Bastia (Franța). Fotbaliștii olandezi 
au obținut victoria cu scorul de 3—0 
(1—0). intrind in posesia trofeului. 
Primul meci se Încheiase la egalita
te : 0—0. Cele trei puncte au tost 
marcate de W. Van der Kerkhof 
(24’). Deykers (64’) și Van der Kuylen 
(67'). întilnirea a fost excelent con
dusă de N. Rainea (România), ajutat 
la tuse de compatrioții săi C. Dinu- 
lescu și Fr. Colossi.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am onoarea să transmit Excelenței Voastre recunoștință și să vă 
mulțumesc in modul cel mai sincer pentru amabilul mesaj transmis cu ocazia 
celei de-a 7-a aniversări a republicii noastre.

Cu cea mai înaltă considerație,
SIAKA STEVENS

Președintele Republicii Sierra Leone

Domnului MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Domnule prim-ministru,
Am fost deosebit de sensibil Ia mesajul de felicitări pe care ați bine

voit să mi-I adresați cu ocazia numirii mele ca prim-ministru.
Ca și dumneavoastră, sînt convins că relațiile noastre de cooperare și 

prietenie vor contribui la generalizarea destinderii și a păcii în Europa, 
precum și în restul lumii.

Tocmai în acest spirit guvernul meu va continua să depună eforturi 
și, în special, pentru a dezvolta raporturile cu guvernul țării dumneavoastră.

Mulțumindu-vă foarte sincer pentru deosebit de amabila dumneavoastră 
atenție, vă rog să primiți, domnule prim-ministru, expresia înaltei mele 
considerațiuni.

RAYMOND BARRE
Primul ministru al Republicii Franceze

R. S. VIETNAM :

Anotimp nou în țara 
fără anotimpuri

Pe cînd se numea Saigon, capitala 
Sudului era marea metropolă a inavu- 
titilor de tot felul... Mari si elegante 
hoteluri, hoteluri mai mici cu desti
nația unei vieți nocturne, baruri și ca
barete își arată incă sutele de firme 
stinse, uitate, ferestrele cu obloane 
trase. Populația, care pe atunci — în 
număr de milioane — se ocupase de 
servicii, slugărind uriașa mașină a 
dezmățului, se îndreaptă astăzi către 
ocupațiile firești ale omului : munca 
productivă, făurirea unei vieți demne. 
Iată cum ne-a vorbit despre situația 
orașului Le Guang Châuy. vicepre
ședinte al Comitetului popular muni
cipal, un bărbat viguros și jovial dar 
pe a cărui frunte oboseala muncii din 
zori pină noaptea s-a cuibărit în cute 
adinei :

— Orașul are vechi tradiții de luptă 
revoluționară. Președintele Ho Si Min 
de aici a plecat în 1911 ca să caute 
drumul revoluției. Președintele repu
blicii, tovarășul Ton Duc Thang, a 
locuit și a muncit aici, la Șantierul 
naval. Din 1930. de la întemeierea 
partidului. baza 
luptei revoluțio
nare s-a dezvoltat 
continuu. Toate 
acestea înflăcă
rează populația în 
munca pentru construcția vieții noi. 
Avem multi muncitori, tehnicieni, in
gineri, oameni de știință care consti
tuie pentru noi o forță de progres. 
Avem desigur și dificultăți foarte 
mari. Multi dintre marii .proprietari 
au fugit. Noi, totuși, trebuie să facem 
ca întreprinderile lor să producă, deși 
materiile prime care erau înainte a- 
duse din import trebuie să le asigu
răm ăcum din resurse interne și e 
foarte greu. In jurul orașului avem 
30 000 de hectare lăsate de regimul 
fantomă în paragină...

...Da, am văzut marea zonă din 
jurul orașului, pe atunci pustiită, de
zolantă. Satele, jungla, semănăturile 
fuseseră distruse deliberat pentru a se 
crea o așa-numită „centură de pro
tecție". încet-lncet zona aceasta se 
întoarce la viață. Am călătorit, sub 
soarele torid, printre cimpuri de pe 
care tocmai s-a recoltat orezul, prin
tre plantații noi de bananieri și a- 
nanas...

—r Vrem să recultivăm integral a- 
ceste terenuri — spune în continuare 
Le Guang Chauy — să le transfor
măm într-o centură verde pentru ali
mentația orașului. Avem și dificul
tăți de ordin social. Capitaliștii ne-au 
lăsat moștenire 1 100 000 de oameni 
fără ocupație. Pe țăranii dislocați din 
satele lor în trecut îi convingem a- 
cum să se întoarcă în agricultură, în 
noile zone economice. Mai avem încă 
de rezolvat problema locurilor de 
muncă pentru 400 000 de oameni. A- 
vem 3 500 000 de locuitori în oraș, dar 
populația crește continuu. Numai in 
1976, în orașul Ho Si Min s-au născut 
100 000 de copii. Ne preocupă proble
mele mari și grele ale educației și în- 
vățămîntului. Am deschis scoli de 
toate gradele. în anul școlar 1977— 
1978 avem peste un milion de școlari. 
Avem și altfel de școli : pentru re
integrarea socială a drogaților, a ce
lor citeva sute de mii de prostituate 
care-și practicau trista lor profesie 
in regimul trecut și. de asemenea, a 
foștilor soldați și ofițeri din armata 
fostului regim. Le spunem școli ale 
redobindirii demnității umane...

Redobindire a demnității umane 
este sensul către care se îndreaptă

NOTE DE CĂLĂTORIE

tv
PROGRAMUL 1

0,00 Teleșcoală
10,00 Șoimii patriei
10.10 Tribuna TV : Perfecționarea parti

cipării oamenilor muncii la con
ducerea Întreprinderii

10,30 Melodii populare
10,50 Incursiune în cotidian — Ștafeta 

generațiilor
11.10 Telex
11,15 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,40 Secvențe israelient
17,00 Tragerea Pronoexpres 

întreaga viață a acestui oraș pornit 
spre un nou destin. Ocupații noi (în 
măsura în care se creează noi locuri 
de muncă, noi ateliere de artizanat și 
de producție industrială, noi cimpuri 
agricole), noi școli și noi spitale, me
reu noi instituții menite să întoarcă 
privirile și conștiința oamenilor de 
aici către lumina unui mod demn de 
a trăi.

Am văzut. în orașul Ho Șl Min, o 
expoziție de artizanat. Se înțelege 
aici prin artizanat nu doar produc
ția de suveniruri în stilul artei popu
lare, ci o gamă mult mai largă de 
obiecte și mărfuri produse de mina 
omului, în ateliere tradiționale sau 
în întreprinderi industriale. Am ad
mirat astfel splendidele piese de mo
bilier sculptat în lemnul prețios al 
pădurilor tropicale, in stilul celor 
mai bune tradiții ale artei vietname
ze. Meșteri cu miini de aur au cizelat 
pină la perfecțiune flecare detaliu 
conferind lemnului de mahon și de 
tec valori inestimabile. Vase de lac. 
mobilier cu intarsii de sidef, obiecte 

ornamentale din 
colți de elefant. 
Apoi produse teh
nice : biciclete,
feronerie, articole 
din mase plasti

ce, aparate de măsură și control, pie
se de schimb pentru automobile, ca
bluri electrice, polizoare. cintare, 
becuri, ventilatoare. Apoi cele mai 
diverse tipuri de produse alimentare, 
demonstrind cit de bogate resurse 
oferă vieții omului păm intui fertil al 
Vietnamului. Apoi neîntrecutele măr
furi ale meșterilor țesători: tapiserii 
în relief infățișînd vechi și eroice 
legende ale luptelor pe care de 
mii de ani le-a purtat poporul pen
tru libertatea sa ; împletituri din 
bambus de o incredibilă finețe ; și 
arta plastică a' penelului care aici își 
trage seva din aceeași străveche artă 
populară.

Ore în șir iți trebuie pentru a 
parcurge sălile acestei expoziții care 
te convinge de mii și mii de ori. Te 
convinge adine și definitiv că ade
vărata vocație a acestui popor este 
munca făcută cu stăruință și răbda
re. cu fantezie și inteligentă, crea
toare in cel mai inalt înțeles al 
cuvîntului.

— Expoziția — spun gazdele noas
tre — are un scop comercial, dar și 
unul didactic. Vin aici ca să învețe 
și să se inspire cei ce se dedică uneia 
sau alteia dintre profesiile care dau 
naștere acestor obiecte.

Expoziție-școală a muncii și crea
ției. Aici, în această clădire, unde pe 
vremuri își ținea ședințele așa-zisul 
senat al fostei administrații saigo- 
neze, citeva sute de tineri, băieți și 
fete, tocmai asistau la o lecție. I-am 
văzut atenți. absorbiți, porniți cu tot 
sufletul către cunoaștere. Desigur, li 
se dezvăluiau, și in acest fel. noi di
mensiuni ale noului lor orizont de 
viață. Poate că miine ei vor fi neîn- 
trecuții meșteri din ale căror miini 
ies atit de diverse si perfecte produ
se ale măiestriei și stăruinței.

în această parte a Vietnamului 
(străvechiul Nam Bo) temperatura e 
aceeași în tot cursul anului : 30—36 
de grade la umbră. Un an fără ano
timpuri. O vară perpetuă. Un ano
timp totuși e distinct : anotimpul 
străduinței pentru o nouă viață.

Mihai GARANTUL

17.19 Reportaj TV : Oameni șl pămln- 
turi

17.30 Seara Televiziunii cehoslovace
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 In direct : Salonul internațional al 

chimiei
20,00 Noi. femeile t
20.30 Seara Televiziunii cehoslovace 
22,00 Un șlagăr de demult
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 3
19.30 In direct : Salonul internațional al 

chimiei
20,00 Orașul dintre zări — film docu

mentar realizat de studiourile Te
leviziunii cehoslovace

30,25 Desene animate
20.50 Studio T ’7891 țiț T’/hlov
21.20 Treptele afirmării
21.50 Inscripții pe celuloid

• „RECICLAREA" 
RESTURILOR DE CĂR
BUNE Patru tineri ingineri 
polonezi au pus la punct o me
todă revoluționară de reciclare 
a importantelor cantități de re
ziduuri de cărbune și steril de la 
exploatările miniere, pină nu de 
mult nevalorificate. Ziarul „Ku- 
rier Polski", care consemnează 
această realizare, informează că 
este vorba de un cazan cu un 
compartiment special în care 
cărbunele este mai întii pulve
rizat, apoi ars intr-un gaz in
trodus sub presiune. Arderea se 
produce în prezența unor roci 
sedimentare, din combustie re- 
zultînd sulfați de calcar și mag
neziu, necesari industriei chi
mice. Un astfel de cazan poate 
furniza, de asemenea, peste 20 

de tone de abur pe zi. cantitate 
suficientă pentru încălzirea cen
trală a unui întreg cartier. Prin 
această nouă metodă, Polonia, 
țară bogată in cărbune, a găsit 
o nouă sursă de energie ieftină 
și cvasiinepuizabilă.

• ESPERANTO LA 
O.N.U. ? Multitudinea lim
bilor utilizate la Organizația 
Națiunilor Unite provoacă o 
serioasă preocupare in sinul 
marelui forum internațional, 
fapt relevat și intr-un document 
al O.N.U. în legătură cu aceas
ta, ziarul „Le Drapeau Rouge" 
arată că principala problemă 
este costul tot mai ridicat al 
traducerilor. Astfel, in 1976 erau 
antrenate in permanență in a- 
ceastă muncă 3 386 persoane, iar 
în funcție de cerințele dc mo

ment pentru lucrări de același 
gen au fost angajați temporar 
traducători care au efectuat a- 
proape 200 000 zile de lucru. 
Costul serviciilor de traduceri 
se ridică la sume tot mai mari ; 
pe de altă parte, cantitatea eres- 
cindă de documente care tre
buie tălmăcite in cele cinci limbi 
oficiale de lucru (engleză, fran
ceză, rusă, spaniolă, chineză) a 
dus chiar la o oarecare penurie 
de... traducători. în aceste con
diții s-a sugerat ca esperanto să 
fie introdusă la O.N.U. ca lim
bă de lucru unică. în calea 
adoptării unei astfel de propu
neri se ridică însă numeroase 
dificultăți, intre timp existind 
pericolul agravării „crizei de 
traducători".

• FOCUL CA ERBI- 
CID. Pe ogor se deplasează 
un agregat de dimensiuni re
duse, condus de un singur ma
nipulări. Din niște arzătoare 
speciale iese un jet de foc care 
distruge ierburile dăunătoare și 
semințele lor. Este vorba de un 
sterilizator creat la biroul de 
proiectare și construcții „Ușkin". 
de pe lingă Institutul agricol 
din R.S.S. Kazahă. Spre deose
bire de tratarea chimică a ogo
rului, sterilizarea prin ardere 
este complet nevătămătoare 
pentru personalul care deser
vește agregatul și nu lasă in 
urmă substanțe toxice pe sol, 

distrugînd în schimb toate ier
burile dăunătoare.

• LA ÎNCHISOARE, 
CU CERTIFICAT DE SĂ
NĂTATE. Un ziarist de cu
loare din Durban, urmărit de 
către autoritățile sud-africane 
pentru a fi arestat, s-a prezen
tat la poliție, după ce mai înain
te s-a dus la medic ca să-i eli
bereze un certificat, din care să 
rezulte că este perfect sănătos. 
Wiseman Khuzwayo, în vîrstă 
de 23 de ani, reporter la ziarul 
„Daily News" din Durban, a 

fost băgat imediat în închisoare 
în conformitate cu „legea îm
potriva terorismului", care per
mite autorităților rasiste-să se 
răfuiască cu luptătorii pentru 
libertate din Africa de Sud, de- 
ținîndu-i „preventiv" pe o pe
rioadă nedefinită. Arestatul a 
cerut poliției să ia act de certi
ficatul eliberat de un cunoscut 
specialist. Această măsură de 
precauție a fost determinată de 
faptul că in ultimii ani nu
meroși lideri ai populației de 
culoare au decedat „din moti
ve necunoscute" sau „din cauze 
naturale" în închisorile rasiste, 
în cazul lui Khuzwayo, autori
tățile nu vor mai putea pretin
de, dacă ar cădea victimă tor
turilor, că a murit din „cauze 
naturale".

• ȘTIȚI CE SINT 
„PLANETRENURILE"? sa
vantul american Robert Salter a 
prezentat, in fața congresului 
anual al Asociației pentru pro
gresul științei din S.U.A., pro
iectele indrăznețe care, în apa
rență, par a ține de domeniul 
utopiei privind construirea, spre 
sfirșitul primului secol al mile
niului următor, a unor trenuri 
planetare care să circule in tu
neluri subterane, operațiunile 
de foraj fiind asigurate cu aju
torul unor dispozitive speciale 
laser. Aceste „planetrenuri" ar 
urma să circule cu viteze de 
2 500 km/h și ar prezenta ma
rele avantaj că nu ar .mai nece
sita sacrificarea unor terenuri 
arabile pentru construirea de 
noi rețele feroviare la suprafața 

planetei, evitînd totodată orice 
fel de poluare.
• DRUMUL URȘILOR 

POLARI. O expediție formată 
din cercetători danezi și cana
dieni a pornit la inceputul aces
tei luni pe urmele urșilor polari, 
într-o primă etapă se intențio
nează marcarea cu semne colo
rate a unor urși din Groen an- 
da, pentru a puiea urmări mai 
ușor itinerarul lor. într-o «tapă 
secundă, cercetarea va fi extin
să și asupra unor specimene 
din alte zone, cuprinse între 
Spitzbergen și Polul Nord. A- 
cești urși vor fi înzestrați cu 
radioemițătoare prinse de git. 
Semnalele, captate de sateliți, 
vor permite localizarea lor și, 
deci, refacerea traseelor pe care 
le urmează.
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Excelenței Sale
Domnului GIOVANNI LEONE

Președintele Republicii Italiene
ROMA

asasinării 
Democrat-

Am aflat cu adîncă indignare vestea 
președintelui Consiliului Național al Partidului 
Creștin, Aldo Moro, personalitate proeminentă a vieții 
politice italiene, prieten al poporului român.

în numele Guvernului Republicii Socialiste România, 
al poporului român și al meu personal, vă transmit 
dumneavoastră, guvernului și poporului italian profunde 
condoleanțe, iar familiei îndoliate întreaga compasiune.

Dezaprobînd cu toată forța acest act criminal, ne 
exprimăm solidaritatea cu poporul prieten italian, precum 
și încrederea că el va ști să respingă acțiunile teroriste, 
să asigure dezvoltarea democratică, independentă a țârii, 
apărarea drepturilor și libertăților constituționale, întă
rirea liniștii și climatului necesar activității șale pe calea 
progresului și bunăstării.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Tovarășului LUIGI LONGO
Președintele Partidului Comunist Italian

Tovarășului ENRICO BERLINGUER
Secretar general al Partidului Comunist Italian

ROMA
Am luat cunoștință cu profundă indignare de trista 

veste a asasinării președintelui Consiliului Național al 
Partidului Democrat-Creștin, Aldo Moro. personalitate 
marcantă a vieții politice și de stat a Italiei, prieten al 
poporului român și al colaborării româno-italiene.

Dezaprobînd acest act terorist criminal, reafirm deplina 
solidaritate a Partidului Comunist Român, a întregului 
popor român cu Partidul Comunist italian și poporul 
italian, in lupta pentru salvgardarea ordinii constituționale, 
pentru apărarea și întărirea democrației, pentru dezvol
tarea Italiei pe calea independenței și progresului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Aldo Moro a fost asasinat de teroriști
9 

abandonat 
a 

de
ROMA 9 (Agerpres). — Aldo Moro a fost asasinat. Cor

pul neînsuflețit al președintelui Consiliului Național 
Partidului Democrat-Creștin. răpit, la 16 martie, 
gruparea teroristă autointitulată „Brigăzile roșii",

a! 
de 
a

fost descoperit, marți, într-un automobil 
pe o stradă din centrul Romei. Descoperirea 
fost făcută în urma unui telefon anonim primit 
poliție.

★ ★ ★

PHENIAN în cadrul manifestărilor în întîmpinarea vizitei

Convorbirile dintre tovarășii 
Kim Ir Sen si Hua Kuo-fen 

9

PHENIAN 9 (Agerpres). — Marți, 
au continuat convorbirile dintre Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, preșe
dintele R.P.D. Coreene, și Hua Kuo-

fen, președintele C.C. al Partidului 
Comunist Chinez, premierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, aflat în 
vizită oficială de prietenie în R.P.D. 
Coreeană.

Pentru crearea unei zone denuclearizate
■

in nordul Europei

președinteluiNicolae Ceaușescu în Marea Britanie

Proeminentă personalitate politică, 
Aldo Moro s-a născut la 23 septem
brie 1916. la Maglie. în provincia 
Lecce, din sudul Italiei. Licențiat in 
drepTSn 1937. devine conferențiar la 
catedra de filozofie a dreptului de la 
Universitatea din Bari. Din 1939 pină 
în 1942. Aldo Moro este președintele 
Federației universitare catolice italie
ne si. apoi, președintele Mișcării li- 
cențiatilor catolici.

Ales în Adunarea Constituantă în 
Iunie 1946. Aldo Moro face parte din- 
tr-o serie de organisme care joacă un 
rol de prim plan în elaborarea Con
stituției Republicii Italiene.

în februarie 1959. ales secretar po-

litic al Partidului Democrat-Creștin 
și confirmat și la congresele demo- 
crat-creștine de la Florența (1959) și 
Neapole (1962). Aldo Moro păstrează 
această funcție pină în decembrie
1963.

între 4 decembrie 1963 și 20 iulie
1964, Al do Moro conduce primul ca
binet de centru-stînga. Este din nou 
președinte al Consiliului de Miniștri 
din iulie 1964 pină in ianuarie 1966 
și din februarie 1966 pină la alege
rile din 1968. Numit ministru al afa
cerilor externe, la 5 august 1969, 
Aldo Moro s-a preocupat de anga
jarea țării sale intr-un dialog con
structiv cu toate țările lumii, indife-

în
el

rent de sistemul lor social-politic, 
această calitate. în ianuarie 1971, 
este și oaspetele țării noastre.

în noiembrie 1974 redevine prim- 
ministru, menținînd această funcție 
pină în ianuarie 1977.

în octombrie 1976 este ales preșe
dinte al Consiliului Național al 
P.D.C., înaltă funcție în care Aldo 
Moro raliază democrația creștină la 
ideea unei politici de colaborare cu 
P.C.I., fără participarea directă a a- 
cestuia la guvern, mareînd, în acest 
fel, o cotitură în viața politică ita
liană, eveniment care răspunde ce
rințelor plenare ale poporului italian.

Declarațiile președintelui Finlandei
STOCKHOLM 9 (Agerpres). — 

Președintele Finlandei, Urho Kekko
nen, a propus. într-o conferință pre
zentată la Stockholm in fata Insti
tutului suedez de politică externă, 
crearea unei zone denuclearizate in 
nordul Europei, care ar putea con
stitui obiectul unor negocieri între 
țările nordice, la care să se 
puterile nucleare.

Președintele Kekkonen a 
că „evoluția tehnologică a 
mentelor și neîncrederea constantă a 
alianțelor militare unele fată de ce
lelalte au accelerat in mod pericu
los cursa .înarmărilor și fac să intre 
Europa într-o perioadă de riscuri 
tehnico-militare". Această situație, a 
apreciat vorbitorul, readuce în ac
tualitate ideea unei zone denucleari
zate în nordul Europei, idee care a

asocieze
arătat 
arma-

fost deja exprimată de președintele 
Finlandei în 1963.

Șeful statului finlandez a eviden
țiat pericolele pe care le 
rachetele de croazieră, care pot vio
la spațiul aerian al țărilor 
El a sugerat ca Finlanda și Suedia 
să adreseze un apel stringent mari
lor puteri, cu scopul ca acestea să 
semneze, în cadrul negocierilor 
S.A.L.T., un acord de interzicere sau 
de limitare a acestor arme.

„Dacă statele mici sau grupuri de 
state se vor angaja să nu utilizeze 
armele nucleare, nici să permită u- 
tilizarea acestora pe teritoriul lor, 
lor trebuie să Ii se ofere garanția 
că armele nucleare nu vor fi nici 
utilizate împotriva lor", a subliniat 
președintele Kekkonen.

prezintă

neutre.

ȘEFUL STATULUI ȘI AL GUVERNULUI AFGAN 
PRIMIT AMBASADORUL ROMÂNIEI

UN ACT CRIMINAL, CONDAMNAT CU FERMITATE
DE OPINIA PUBLICĂ

Cu sentimente de profundă mih- 
nire, și în același timp cu indignare 
și revoltă, opinia publică din tara 
noastră a luat cunoștință de trista 
veste a 'asasinării lui Aldo Moro. 
președintele Consiliului Național al 
Partidului Democrat-Creștin. răpit, 
după cum se știe, de teroriști, la 16 
martie. Așa cum s-a relatat in tot 
acest răstimp, actul criminal a stir- 
nit o puternică frămintare in viața 
social-politică italiană, a generat 
ample acțiuni de protest și revoltă; 
au avut loc mari demonstrata de 
masă, manifestații ale oamenilor 
muncii, ale reprezentanților altor 
categorii sociale ; oameni politici, 
cercuri din cele mai largi ale opi
niei publice italiene au înfierat cu 
indignare această crimă politică. 
Toate partidele democratice, in 
frunte cu Partidul Comunist Ita
lian, au condamnat in mod unanim 
recrudescența unor asemenea me
tode și practici, au chemat masele 
populare la întărirea vigilenței, la 
luptă fermă și la. ripostă hotărîtă 
împotriva planurilor teroriștilor 
care urmăreau și urmăresc submi
narea instituțiilor republicane, de
stabilizarea cadrului politic, torpi
larea dezvoltărilor democratice — 
ceea ce, evident, nu poate cores
punde decit intereselor cercurilor 
de extremă dreaptă, neofasciste.

Cu cinism și cruzime, timp de 55 
de zile, teroriștii au încercat să in
timideze și să șantajeze guvernul 
și 
au 
și 
șl
Iuții survenind crima monstruoasă, 
blamată cu minie de orice om ci
vilizat.

partidele democratice italiene, 
întreținut prin diferite scrisori 

mesaje o atmosferă de tensiune 
neliniște, la capătul acestei evo-

Știrea asasinării liderului de
mocrat-creștin a produs un val 
de indignare și minie in Italia, ca 
și, în general, pe plan international 
— așa cum demonstrează declara
țiile și luările de poziție ce se pu
blică alăturat.

Personalitate proeminentă a vieții 
politice italiene, om de stat cu ve
deri democratice, Aldo Moro a avut 

' un aport substantial la recentele 
deschideri spre stingă ale Partidului 
Democrat-Creștin, la încheierea a- 
cordului privind intrarea P.C.I. în 
cadrul majorității parlamentare. 
Aldo Moro a fost bine cunoscut și 
in țara noastră, fiind considerat un 
prieten al poporului român. El a 
avut contacte rodnice in cali
tate de ministru de externe 
sau de prim-ministru in mai multe 
guverne italiene, cu personali
tăți de frunte ale statului român, 
apreciindu-se contribuția pe care a 
adus-o la dezvoltarea relațiilor 
prietenești româno-italiene. „în 
numele Guvernului Republicii So
cialiste România, al poporului ro
mân și al meu personal — se arată 
in telegrama adresată de președin
tele Nicolae Ceaușescu președin
telui Republicii Italiene — vă 
transmit dumneavoastră, guvernu
lui și poporului italian profunde 
condoleanțe, iar familiei îndoliate 
întreaga compasiune". Totodată, in 
telegrama transmisă tovarășilor 
Luigi Longo și Enrico Berlinguer 
se spune : „Dezaprobînd acest act 
terorist criminal, reafirm deplina 
solidaritate a Partidului Comunist 
Român, a întregului popor român 
cu Partidul Comunist Italian și 
poporul italian, in lupta pentru 
salvgardarea ordinii constituționale,

pentru apărarea șî întărirea demo
crației, pentru dezvoltarea Italiei pe 
calea independenței și progresului".

Condamnînd această crimă o- 
dioasă, opinia publică din Româ
nia, poporul nostru iși exprimă 
repulsia și dezaprobarea profundă 
fafă de asemenea practici, cu desă- 
virșire străine și ireductibil opuse 
activității politice democratice. Este 
un lucru verificat de istorie că 
practica terorismului individual nu 
numai că nu are și nu poate avea 
nimic comun cu lupta revoluționa
ră, ci, dimpotrivă, este profund con
trară intereselor reale ale clasei 
muncitoare, ale maselor oamenilor 
muncii. Asemenea practici nu pot 
rezolva în nici un caz și in nici un 
fel problemele vieții politice și so
ciale, ci. dimpotrivă, agravează a- 
ceste probleme, se întorc contra 
intereselor vitale ale oamenilor 
muncii. Tocmai de aceea practica 
atentatelor este respinsă categoric 
și cu fermitate de forțele sociale 
înaintate in lupta pentru înnoirea 
societății, pentru transformări de
mocratice structurale.

Manifestindu-și oprobriul față, de 
acțiunea scelerată căreia i-a căzut 
victimă Aldo Moro. opinia publică 
din țara noastră iși exprimă con
vingerea că forțele democratice iși 
vor întări unitatea de acțiune, iși 
vor dezvolta colaborarea dintre ele 
in eforturile îndreptate spre apăra
rea și consolidarea instituțiilor re
publicane, pentru a imprima un 
curs viguros dezvoltării social-eco- 
nomice a Italiei, pentru a asigura 
adincirea evoluțiilor democratice, 
in conformitate cu interesele fun
damentale ale poporului, ale cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

KABUL 9 (Agerpres). — Președin
tele Consiliului Democratic Republi
can Revoluționar, primul ministru al 
Republicii Democratice Afganistan, 
Nur Mohammed Taraki. a primit pe 
Alexandru Boabă, ambasadorul Re
publicii Socialiste România Ia Kabul.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România, amba
sadorul român a transmis dorința 
tării noastre de a continua si dez
volta raporturile cu Afganistanul pe 
plan politic, economic, cultural, ști
ințific și in alte domenii de interes 
reciproc, precum și în sfera relațiilor 
internaționale, in spiritul principiilor 
respectării independentei și suvera
nității naționale, al deplinei egalități 
în drepturi, al neintervenției in tre
burile interne si al avantajului re
ciproc. Ambasadorul român a expri
mat convingerea părții române că

amplificarea și întărirea relațiilor 
dintre România si Afganistan cores
pund intereselor celor două popoare, 
cauzei păcii, progresului și înțelege
rii internaționale.

Mulțumind călduros președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru mesajul 
primit. Nur Mohammed Taraki, pre
ședintele Consiliului Democratic Re
publican Revoluționar al Afganista
nului. și-a exprimat întregul său acord 
cu acest mesaj, apreciindu-1 ca foarte 
important și deosebit de valoros pen
tru dezvoltarea raporturilor priete
nești dintre cele două țări și popoare. 
Șeful statului afgan a urat președin
telui Nicolae Ceaușescu. mare om de 
stat și eminentă personalitate in
ternațională. multă sănătate si deplin 
succes în activitatea sa dedicată a- 
părării intereselor poporului român, 
cauzei păcii și înțelegerii internațio
nale.

Cu prlle]ul aniversării 
victoriei asupra fascismului 

Adunare festivă la Berlin
BERLIN 9 (Agerpres). — La Ber

lin a avut Ioc adunarea festivă a 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, a Con
siliului de Stat și a Consiliului de 
Miniștri ale R.D. Germane cu ocazia 
împlinirii a 33 de ani de la victoria 
asupra fascismului, relatează agenția 
A.D.N.

La festivitate au luat parte Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat, alți conducători de partid 
și de stat ai R.D. Germane.

r.p. ungară» Depunerea 
unor coroane de fiori la 
monumentele eroilor români

BUDAPESTA 9 (Agerpres). — Cu 
prilejul Zilei independentei de stat 
a României si a victoriei asupra fas
cismului in cel de-al doilea război 
mondial, ambasadorul României la 
Budapesta. Victor Boloian. a depus, 
la cimitirul „Rakosliget" din capitala 
Ungariei, la mormintele eroilor ro
mâni căzuti pentru eliberarea Unga
riei, o coroană de flori. Au fost de
puse, de asemenea, din partea Am
basadei României coroane de flori la 
monumentele militarilor români din 
Debrețin, Nyreghaza, Szeged, Oros- 
haza, Miskolc, Gyor, Cegled.

România respinge cu hotărire politica 
de apartheid și discriminare rasială 
Cuvîntul reprezentantului țării noastrela sesiunea Consiliului 

Executiv al ” “
PARIS 9 (Agerpres). — în cadrul 

Consiliului Executiv al 
au avut loc dezbateri pe 

punctului privind pârtiei-

UNESCO

Colocviu privind relațiile româno-britanice 
de la proclamarea Independenței de stat 

și pină astăzi
Trevor Hope, Elizabeth Barker, care, 
în luările de cuvînt, au relevat mo
mentele cele mai semnificative ale 
relațiilor româno-britanice.

în alocuțiunea sa. sir William 
Harpham. directorul Centrului Marea 
Britanie—Europa de est, a subliniat 
faptul că această manifestare este cu 
atit mai importantă cu cit ea se des
fășoară în ajunul unui moment deo
sebit de important in cronica rela
țiilor româno-britanice — vizita de 
stat in Marea Britanie a președinte
lui Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu. și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, Ia invitația Maies
tății Sale regina Elisabeta a Il-a și 
a ducelui de Edinburgh.

Colocviul s-a bucurat de un deose
bit succes, la lucrările sale luind 
parte cunoscuti profesori și specia
liști britanici în istorie.

a României
LONDRA 9 (Agerpres). — în ca

drul manifestărilor prilejuite de 
apropiata vizită de stat a președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu în Marea 
Britanie. Academia britanică. îm
preună cu Centrul Marea Britanie— 
Europa de est și Asociația interna
țională de studii sud-est europene 
au organizat la Londra un colocviu 
de istorie avînd ca temă ..Relațiile 
româno-britanice de la proclamarea 
Independenței de stat a României, in 
1877. și pină astăzi".

Delegația de istorici români, con
dusă de academicianul Ștefan Pascu, 
a prezentat în cadrul colocviului mai 
multe referate privind evoluția ra
porturilor dintre cele două țări.

La lucrările colocviului au parti
cipat din partea britanică cunoscuții 
istorici Seton-Watson, Eric Tappe.

Seară românească la Londra
LONDRA 9 (Agerpres). — Cu pri

lejul celei de-a 101-a aniversări a 
proclamării Independentei de stat a 
tării noastre, la Londra a fost orga
nizată o seară românească. în rin
dul numeroasei asistente s-au aflat 
membri ai conducerii Asociației de 
prietenie Marea Britanie — Româ
nia, printre care Harry Francis, Jack 
Greene. Harry Gold si Micky King, 
precum si cetățeni de origine româ
nă stabiliți în Anglia.

Despre semnificația aniversării 
proclamării Independentei de stat a 
României a vorbit ambasadorul țării 
noastre la Londra. Pretor Popa.

în cadrul manifestării a fost evi
dențiat viul interes manifestat in

Marea Britanie fată de momentul de 
referință în raporturile româno- 
britanice pe care il constituie apro
piata vizită de stat a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. în Regatul 
Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord, Ia invitația Maiestății Sale 
regina Elisabeta a Il-a Și a ducelui 
de Edinburgh.

Seara românească s-a încheiat cu 
o gală de filme documentare româ
nești, care au prezentat aspecte din 
viața și activitatea poporului nostru, 
realizări economice și social-cul- 
turale ale României socialiste, tra
diții ale artei populare din țara 
noastră.

Documentul adoptat la încheierea Conferinței interparlamentare 
de la Viena

VIE EMOȚIE SI
9 9

Vestea asasinării lui Aldo Moro. 
răspindită ca fulgerul, a provocat o 
vie emoție și indignare in întreaga 
Italie. Zeci de mii de oameni ai 
muncii din intreprinderile din Roma 
au întrerupt spontan lucrul, partici- 
pind la mitinguri spre a-și exprima 
protestul unanim împotriva asasină
rii. de către membrii „Brigăzilor ro
șii". a liderului democrat-creștin.

O puternică emoție s-a înregistrat, 
de asemenea, in marile orașe din 
nordul tării, unde au fost organiza
te mitinguri. La Milano — puternic 
centru muncitoresc — mai multe mii 
de muncitori au participat la o mare 
adunare, exprimindu-și indignarea 
împotriva acțiunilor teroriste.

Ia sediul central al Partidului De- 
mocrat-Creștin. drapelul alb al parti
dului a fost coborit in bernă. De a- 
semenea. pe fațada imobilului in care 
iși are sediul său central Partidul Co
munist Italian, 
drapel italian 
bernă.

Președintele _ ___
Giovanni Leone, a adresat tării, marți 
seara, un mesaj in legătură cu asasi
narea, de către gruparea teroristă au
tointitulată „Brigăzile roșii", a lideru
lui democrat-creștin Aldo Moro. Ex
primindu-și profunda emoție și dure
rea care l-au copleșit la aflarea aces
tei vești tragice, președintele Leone a 
spus : „Aldo Moro a fost ucis fără 
milă, intr-un mod bestial. Sălbaticii 
nu au dat curs apelului ce le-a fost 
lansat de întreaga omenire privind 
salvarea vieții lui Aldo Moro". „A- 
ceastă crimă ne consternează, ne tul
bură. dar ea nu va putea niciodată

un drapel roșu și un 
au fost coborîte în

Republicii Italiene,

INDIGNARE IN ÎNTREAGA ITALIE
să ne învingă... Fiecare italian știe 
că nu va putea să rămină inactiv în 
lupta angajată intre teroriști și sjat, 
indiferent de părerea sa in legătură 
cu regimul politic al țării". „Teroriș
tii — a spus in continuare Giovanni 
Leone — sint și trebuie să rămină 
izolați".

„în fata acestei tragedii — a spus, 
în incheiere, președintele Republicii 
Italiene — nimeni nu poate să se de
clare scutit de responsabilitate, de 
imperativele ce ni se impun nouă, 
tuturor, și din fața cărora noi nu ne 
putem sustrage".

Direcțiunile partidelor democrat- 
creștin și comunist s-au întrunit ime
diat după descoperirea corpului neîn
suflețit al lui Aldo Moro. Vestea a 
provocat indignare in rindul parla
mentarilor. în rindul întregii opinii 
publice.

Benigno Zaccagnini. secretarul po
litic al Partidului Democrat-Creștin, 
aflind vestea uciderii lui Aldo Moro, 
a declarat : „Asasinatul a fost co
mis". „Tot ceea ce s-a întreprins pen
tru salvarea vieții lui Moro a fost în 
zadar".

Secretarul general al Partidului 
Cdmunist Italian, Enrico Berlinguer, 
a condamnat energic „asasinarea lui 
Aldo Moro". „Un mare conducător 
democrat a fost răpus, asasinat de o 
organizație de teroriști criminali" — 
a spus Enrico Berlinguer. „Republica 
— a spus el — pierde pe unul dintre 
cei mai mari oameni de stat ai săi, 
una din personalitățile cu cea mai 
mare pondere în istoria recentă a ță
rii". Moro — a arătat secretarul ge
neral al P.C.I. — a fost omul politic 

a înțeles cel mai bine" nece-

sitatea, după epuizarea formulelor 
de centru-stinga, „de a căuta colabo
rarea cu întreaga lume muncitoreas
că, pină la sprijinirea formării_unei 
majorități parlamentare 
pentru înfruntarea crizei 
tează țara".

Condamnînd. la rindul 
criminal, Luciano Lama, 
general al Confederației Generaie 
Italiene a Muncii (C.G.I.L.). a califi
cat așa-zisele „Brigăzi roșii" drept 
„un grupuscul de ucigași care încear
că să răstoarne democrația în Italia".

Moartea lui Aldo Moro reprezintă 
„un asasinat barbar, care se adaugă 
uciderii celor cinci oameni ce făceau 
parte din escorta sa, precum și atitor 
altor masacre comise de ucigași" — 
menționează postul de radio Vatican, 
într-o emisiune în care condamnă 
acest act criminal.

Exprimindu-și indignarea și protes
tul față de asasinarea lui Aldo Moro, 
Federația unită a centralelor sindi
catelor italiene a declarat o grevă 
generală, in vigoare pină la miezul 
nopții. în același timp — informează 
agențiile de presă — toate acțiunile 
revendicative desfășurate, în prezent, 
în țară au fost suspendate.

Pentru a ilustra opoziția populației 
italiene fată de intensificarea valu
lui de terorism care a condus la 
asasinarea lui Aldo Moro, în întreaga 
țară se pregătesc mari mitinguri și 
demonstrații de protest. Totodată, se 
anunță că Federația oamenilor mun
cii din industria construcțiilor de ma
șini și metalurgică a luat hotărîrea 
de a fi păzite toate locurile de mun
că. „pentru a se evita acte de pro
vocare, violență și terorism".

cu P.C.I., 
care afec-
său, actul 
secretarul

sesiunii 
UNESCO 
marginea _______ _____ ______
parea UNESCO la Anul internațional 
împotriva apartheidului.

Luind cuvîntul. reprezentantul tării 
noastre a arătat că. consecventă po
liticii sale de solidaritate cu lupta pe 
care popoarele lumii o duc împotriva 
oprimării naționale si sociale. Româ
nia. care ea insăsi a dus de-a lun
gul secolelor o luptă dirză pentru 
independentă. libertate si progres so
cial. a condamnat si condamnă cu 
hotărire politica de apartheid și dis
criminare rasială si sprijină constant 
lupta împotriva colonialismului, neo- 
colonialismului. politicii de apartheid 
și de discriminare rasială.

Organizației Națiunilor Unite pen
tru educație, stiintă si cultură — a 
relevat vorbitorul — îi revin impor
tante sarcini în intensificarea mobili
zării opiniei publice internaționale 
in lupta împotriva politicii de a- 
partheid si discriminare rasială.

VIENA 9 (Agerpres). — Marți s-au 
încheiat la Viena lucrările celei de-a 
III-a Conferințe interparlamentare 
privind problemele securității și coo
perării în Europa. Delegația română 

, a fost condusă de Tudor Drăganu. vi
cepreședinte al Grupului român al U- 
niunii Interparlamentare.

Participantii au adoptat, prin con
sens, documentul final al conferin
ței. care cuprinde prevederi referi
toare la intensificarea acțiunilor în
treprinse pe plan parlamentar in ve
derea realizării de progrese concrete 
pe calea edificării securității și dez
voltării cooperării europene.

Subliniindu-se importanta conti
nuării eforturilor menite să ducă la 
impulsionarea traducerii în viată a 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki, in document se relevă că e- 
dificarea securității reale în Europa 
nu este posibilă fără adoptarea u- 
nor măsuri efective privind oprirea 
cursei înarmărilor, realizarea dezar
mării. in primul rind a dezarmării 
nucleare. Participantii la conferință 
au apreciat că este in interesul vi
tal al popoarelor ca procesul destin
derii să fie intensificat și aprofun
dat. O atenție deosebită a fost acor
dată dezarmării, cerîndu-se ca parla
mentele si guvernele să întreprindă 
măsuri concrete pentru realizarea 
dezarmării militare in Europa, inter
zicerea fabricării sau instalării în 
Europa a tuturor armelor de exter
minare în masă, reducerea substan
țială a forțelor armate în Europa 
centrală. Conferința și-a exprimat 
sprijinul ferm față de sesiunea spe
cială a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării, reuniunea de 
experti de la Montreaux din 
brie a.c. și întilnirea de la 
din 1980.

în legătură cu cooperarea
meniile economiei, științei și tehni
cii. mediului ambiant, documentul fi-

octom- 
Madrid
în do-.

nal subliniază necesitatea participării 
active a țărilor europene. S.U.A. și 
Canadei la solutionarea unor ches
tiuni economice majpre ale lumii, cum 
sint alimentația, energia, produsele 
de bază, problemele financiare și mo
netare etc, pentru promovarea de re
lații economice internaționale stabi
le și echitabile. Pe plan european, 
parlamentele și guvernele sint che
mate să sprijine acțiunile vizînd eli
minarea obstacolelor de orice gen în 
calea comerțului și cooperării inter- 
europene, dezvoltarea unor forme 
noi de cooperare industrială, intensi
ficarea colaborării în domeniile știin
ței și tehnicii, participarea alături 
de țările in curs de dezvoltare la 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale.

Participantii la conferință s-au 
pronunțat, de asemenea, în favoarea 
dezvoltării schimburilor în domeniile 
culturii, educației, învățămîntului și 
contactelor umane.

în documentul final a fost inclusă 
o mențiune specială dedicată secu
rității și cooperării în Mediterana, 
propunindu-se desfășurarea unor ac
țiuni care să contribuie Ia eliminarea 
surselor de tensiune și 
transformarea acesteia 
păcii și colaborării.

Apreciindu-se că 
europene trebuie să-și 
țiunile pentru ca procesul destinde
rii și cooperării pe continent să înre
gistreze reale progrese, participantii 
au adoptat o serie de hotăriri privind 
activitățile parlamentare care ur
mează a fi întreprinse în acest scop. 
Sprijinul și aprecierea de care se 
bucură poziția tării noastre tn pro
blemele securității și cooperării in 
Europa și-au găsit oglindirea în in
troducerea în documentul 
conferinței a unor idei și 
importante formulate de 
română.

conflicte, 
într-o zonă a
parlamentele 

multiplice ac-

final al 
propuneri 
delegația

agențiile de presă transmit

S.W.A.P.O. reafirmă dorința 
de reglementare negociată 

a problemei Namibiei
NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 

— Sam Nujoma. președintele Orga
nizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest, a reafirmat „dorința con
stantă" a S.W.A.P.O. de a ajunge 
la o reglementare negociată accep
tabilă a problemei Namibiei — trans
mite agenția France Presse.

Sam Nujoma a precizat poziția 
S.W.A.P.O. in mesajul pe care l-a 
trimis reprezentarițiloi- celor cinci 
state occidentale membre ale Consi
liului de Securitate. „Cei cinci", a- 
daugă agenția France Presse, au pri
mit „cu satisfacție" această de
clarație de intenții a președintelui 
S.W.A.P.O., angajindu-se să-și con
tinue, la rindul lor, eforturile în ve
derea unei reglementări.

Un acord între România 
și Uniunea Economică Bel- 
go-Luxemburgheză, privind 

promovarea, proteiarea si garantarea 
reciprocă a investițiilor, a fost sem
nat la Bruxelles de Alexandru Lăză- 
reanu. ambasadorul României la Bru
xelles. si. din partea belgiană, de 
Hectar de Bruyne. ministrul comer
țului exterior.

Plenara C.C. al P.C. din
Japonia, care discută sarcinile 
partidului în etapa imediat urmă
toare. și-a deschis lucrările la Tokio, 
în cadrul plenarei a luat cuvîntul 
președintele Prezidiului C.C. al 
P.C.J., Kenji Miyamoto, care a sub
liniat necesitatea activizării acțiunilor 
unite ale.forțelor progresiste ale tării 
pentru apărarea intereselor vitale ale 
oamenilor muncii.

Ziarul „Oposicion", organ
C.C. al P.C. din Mexic, apare, de 
1 mai. într-un nou format si în-

pat la o demonstrație cerînd anularea 
asa-numitelor alegeri de la 19 mai 
pentru „corpul electoral" ce va de
semna viitorul „președinte" al Coreei 
de sud. Studenții si-au manifestat 
protestul fată de recenta reformă 
constituțională. în termenii căreia 
Pak Ciian Hi si-a asigurat -practic 
„realegerea" în luna noiembrie a.c. 
Politia a intervenit contra demon
stranților si a operat mai multe 
arestări.

Partidul „Congresul Na
țional Indian-I",condus de fos- 
tul prim-ministru Indira Gandhi, a 
cîstigat alegerile parțiale organizate 
în cel mai mare stat al Indiei — 
Uttar Pradesh. Candidatul partidului 
C.N.I. a fost ales, cu un avans de 
30 mii voturi fată de reprezentantul 
partidului de guvernămînt. Janata, ca 
deputat 
C.N.I. a 
date ale 
aflate în

în Parlamentul central, 
obținut, si cele două man- 
adunării legislative statale 
dispută.

Inaugurare. Regina M"11 Bri- 
tanii. Elisabeta a Il-a, a inaugurat, 
marți, noile terminale de la St. Fer
gus. de pe țărmul scoțian al Mării 
Nordului, destinate recepționării ga
zelor naturale exploatate la Frigg. in 
Marea Nordului — cel mai mare ză- 
cămint subacvatic cunoscut pină in 
prezent, situat la limita platourilor 
britanice și norvegiene. în ziua pre
cedentă. regele Olav al V-lea al Nor
vegiei a inaugurat oficial extracția 
de gaze naturale în sectorul norve
gian. Se estimează că rezervele de 
gaze naturale de la Frigg se cifrează 
Ia aproximativ 200 miliarde de metri 
cubi.

Unitatea Democratică și 
Populară <u-D-p-)> grupînd forțe 
politice democratice boliviene. s-a 
pronunțat. într-un comunicat dat pu
blicității. pentru restabilirea relații
lor diplomatice cu Cuba. întrerupte 
cu 15 ani în urmă, „ca urmare a pre
siunilor exercitate din exterior".

al
Ia . ___  __ _____________  „ _
tr-un tirai sporit. în editorialul pu
blicat cu acest prilei se arată că zia
rul intră într-o nouă etapă, propu- 
nindu-si ca obiectiv de bază transfor
marea sa într-o publicație de masă.

Fotografia 
stingă înfâțișea- 
zâ momentul 
descoperirii de 
către poliția ita
liană a mașinii 
cu corpul neîn
suflețit al lui 
Aldo Moro. în 
dreapta, cada
vrul victimei în 

automobil

Manifestații studențești
Ia Seul. Peste 1 500 de studenți de 
la Universitatea din Seul au partici-

Grevă la Paris. Greva șofe’ 
rilor de autobuze de la Regia auto
nomă a transporturilor pariziene s-a 
extins, marți, cuprinzînd 21 din cele 
23 de depouri ale capitalei franceze. 
La Paris, marți dimineața circulau 
mai puțin de 40 la sută din autobu
zele care se află normal în serviciu 
pe arterele capitalei franceze. Șofe
rii revendică ■ îmbunătățirea condiții
lor de muncă.

ORIENTUL MIJLOCIU

Mesajul noului președinte al Republicii Costa Rica
SAN JOSE 9 (Agerpres). — în ca

drul primului mesaî adresat națiu
nii după instalarea sa oficială in 
funcția de președinte al Republicii 
Costa Rica. Rodrigo Carazo Odio 
a relevat importanta deosebită ce se 
va acorda îmbunătățirii condițiilor 
de viată ale populației tării. între 
măsurile imediate ne care le va în
treprinde administrația sa. președin
tele costarican a enumerat îmbună
tățirea codului muncii si a sistemu
lui national de asigurări sociale, aoli-

carea unei reforme administrative. 
Totodată, el a precizat că vor fi de
puse eforturi energice în direcția 
dezvoltării invătămîntului. sănătății 
și lucrărilor publice.

Referindu-se la politica externă 
promovată de tara sa. Rodrigo Ca
razo Odio a declarat că Republica 
Costa Rica va întreține relații de 
prietenie cu toate statele lumii, fon
date pe respectarea suveranității, a 
intereselor naționale, pe respectul 
reciproc.

NAȚIUNILE UNITE. — într-un 
raport privind activitatea forței in
terimare a O.N.U. din Liban 
(U.N.I.F.I.L.), secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a subliniat 
din nou necesitatea îndeplinirii ne- 
întirziate a rezoluției 425 a Consiliu
lui de Securitate, care prevede înce
tarea focului și retragerea imediată a 
forțelor israeliene de pe întreg teri
toriul libanez. Kurt Waldheim a ac
centuat că situația în sudul Libanu
lui continuă să fie deosebit de se
rioasă, mai ales în zona orașului Tyr, 
unde in ultima vreme s-a înregistrat 
o sporire a tensiunii.

Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a avut o întrevedere cu 
primul ministru israelian, Menahem 
Begin, cu prilejul vizitei acestuia în 
S.U.A. Convorbirea — a precizat un 
purtător de cuvint al Națiunilor U- 
nite — a avut ca obiectiv realizarea 
retragerii totale a forțelor israeliene 
din sudul Libanului.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71341, București Piața Scinteli nr. I. Tel. 17 60 10, 17 64 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi șl instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul 
expoit-lmpcrt presă, p, o. BOX 136—137 telex : 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEI1 «0 360


