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a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului
Republicii Democrate Populare Laos

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi dimineața, pe Soth

Fhet-Lasy. care si-a prezentat scri
sorile de acreditare in calitate de 
ambasador extraordinar si plenipo-

tențiar al Republicii Democrate 
Populare Laos m t«rz. noastră. 
(Continuare în pag. a V-a).
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promotoare perseverenta
a democrației muncitorești

de muncă, metode noi, 
practicile birocratice, să 
a problemelor pentru 
și inițiativei creatoare

Să adoptăm un nou spirit 
să renunțăm cu desăvîrșire la 
asigurăm soluționarea rapidă 
da cîmp liber afirmării forței 
organelor de partid și de stat, a oamenilor muncii

a
a

NICOLAE CEAUȘESCU

Cîteva calcule, compa
rații și rațiuni de ordin 
economic cu privire la 
majorarea tarifelor și 
prețurilor la transporturi 
de călători, prestări de 
servicii și la unele bu
nuri de consum importate

Un instrument
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Prin înaltul grad de tehnicitate și automatizare al instalațiilor, termocentrala lernut întrunește toate atributele unei 
moderne Citadele a luminii Foto : E. Dichiseanu

prețios în întărirea disciplinei

financiare si creșterea eficientei economice» ♦ >

Plenara din martie a C.C. al P.C.R., 
plenara Consiliului National al Oa
menilor Muncii, cuvîntările tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu au pus ca una 
din sarcinile fundamentale realizarea 
unei cotituri radicale în domeniul 
conducerii întregii activități economi
ce. al mecanismelor, formelor și 
pirghiilor de conducere a întreprinde
rilor. Este vorba de un amplu complex 
de măsuri destinat perfecționării și 
dezvoltării autoconducerii muncito
rești pe baza autogestiunii economico- 
financiare, în vederea ridicării la un 
nivel superior a întregii activități pro
ductive și realizării unei înalte efici
ente economice. Stabilirea producției 
nete ca indicator principal, dreptul 
conducerilor de întreprinderi de a în
tocmi planul și bugetul în raport cu 
capacitățile și posibilitățile fiecărei 
unități, asigurarea participării oame
nilor muncii la beneficii, inclusiv la 
cele obținute din comerțul exterior
— toate reprezintă forme si instru
mente, structuri șl mecanisme eco
nomice cu totul noi. revoluționare 
de conducere a întreprinderilor.

Recenta ședință de lucru de la C.C. 
al P.C.R., prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la care au parti
cipat primii secretari ai comitetelor 
județene de partid, conducători de 
instituții și organe centrale de stat, a 
abordat, ca o problemă centrală, as
pecte ale introducerii noului sistem 
economic de autogestiune a între
prinderilor, de autoconducere munci
torească.

Toate acestea degajă ca o concluzie 
generală, de cea mai mare impor
tanță pentru organizațiile de partid
— și anume că aplicarea noului

A

sistem nu reprezintă cituși de puțin 
o problemă pur tehnică sau strict 
economico-financiară. ci și politică. 
Practic, în fața organizațiilor de 
partid se ridică sarcini noi, întrucit 
autoconducerea și autogestiunea, spo
rind răspunderea colectivelor și a fie
cărui om in parte pentru bunul mers 
al întregii activități a întreprinderilor, 
impun și sint inseparabil legate de 
manifestarea mai largă, mai viguroasă 
a democrației muncitorești. De aici 
decurge, ca o cerință de primă în
semnătate, ridicarea pe un plan mai 
inalt a activității consiliilor oameni
lor muncii. De o deosebită im
portanță s-au dovedit in aceas
tă direcție instituționalizarea a- 
dunărilor generale și sporirea atri
buțiilor consiliilor oamenilor muncii, 
ca principale modalități de creștere 
a rolului maselor de oameni ai mun
cii în exercitarea conducerii colective 
a unităților economico-sociale.

în aceste condiții, cînd sporește 
considerabil complexitatea sarcinilor 
conducerii economice, iar întregul 
mecanism al activității productive se 
bazează pe un înalt grad de res
ponsabilitate in elaborarea deciziilor 
la nivelul tuturor unităților produc
tive, se impune ca fiecare organi
zație de partid., în calitatea sa de 
conducător politic, să acorde un 
sprijin măi activ acestor organisme, 
l’rin perfecționarea cadrului de 
funcționare a consiliilor oamenilor 
muncii s-a conferit, precum se știe, 
secretarului de partid și funcția de 
președinte al consiliului oamenilor 
muncii. Nu e vorba de o modificare 
organizatorică oarecare, ci de spori
rea efectivă a rolului conducător ai

organizației de partid în întreaga ac
tivitate de conducere colectivă, de 
sprijinirea mai eficientă, mai siste
matică a consiliilor oamenilor mun
cii in perfectionarea stilului și me
todelor lor de muncă.

Dar se ridică întrebarea : în 
ce direcție să se realizeze, o 
asemenea perfecționare ? Sensul 
major, direcțiile principale ale per
fecționărilor așteptate le constituie 
democratizarea actului de conducere. 
Așa cum pe planul activității econo- 
mico-productive mecanismele aut.o- 
gestiunii impun participarea și răs
punderea directă a oamenilor muncii, 
tot astfel, o asemenea participare 
largă, generală se impune și pe 
planul practicilor și formelor de 
conducere.

în condițiile aplicării noului sistem 
de conducere. este vital necesar ca 
activitatea consiliilor oamenilor mun
cii să evite orice tendințe de izolare, 
să se desfășoare integral în spiritul și 
normele democrației muncitorești. în 
legătură strînsă cu masa muncito
rilor și asigurînd ca hotăririle să 
se ia printr-o largă și neîntrerup
tă consultare a oamenilor — in 
dru organizat, dar și cu orice 
prilej. Cunoașterea părerilor 
opiniilor lor, valorificarea cît 
deplină a experienței fiecăruia 
beneficiul interesului comun sînt
perios necesare pentru creșterea com
petenței forurilor colective, a dina
mismului lor și promptitudinii in 
soluționarea problemelor, a exigenței 
și fermității revoluționare.

Pe bună dreptate s-a subliniat și

După cum este cunoscut, în ansam
blul Hotăririi Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român cu pri
vire la perfecționarea conducerii si 
planificării economico-țjpanciare, a- 
doptată de Plenara C.C. al P.C.R.

ca- 
alt

Si 
mai 

în 
im-

(Continuare in pag. a V-a)

din martie a.c., 
un loc distinct îl 
ocupă prevederea 
de a se elabora 
în fiecare unitate 
economică buge
tul de venituri și 
cheltuieli. Ca in
strument de bază 
al conducerii ac
tivității financia
re.. al analizei și 
controlului, al a- 
sigurării echili
brului financiar 
al Întreprinderii, bugetul de venituri 
și cheltuieli șe încadrează organic in 
măsurile referitoare la îmbunătăți
rea mecanismului economico-finan
ciar'. care îmbină armonios dirijarea 
unitară a economiei pe baza planului 
național unic cu autonomia econo- 
mico-financiară a unităților de pro
ducție.

înainte de a aborda unele din exi
gențele legate de utilizarea noului

instrument în cadrul autogestiunii 
economico-flnanciare, autoconducerii 
muncitorești, trebuie precizat că in; 
tre bugetul de venituri și cheltuieli 
al întreprinderii și planul financiar 
pe care il înlocuiește există o deose-

de venituri si cheltuieli re- 
pentru consiliile oamenilor 
pentru adunările generale

• Elemente de superioritate față de vechiul plan 
financiar • Puternic stimulent în creșterea producției 
nete și beneficiului • în fabricație : produse necesare 
economiei naționale și exportului • Sporește răspun
derea oamenilor muncii în gospodărirea fondurilor 

încredințate spre administrare

de produse peste plan
în INDUSTRIA JUDEȚULUI , 

PRAHOVA, în urma unor ample 
acțiuni vizind creșterea accen
tuată a productivității muncii, 
perfecționarea tehnologiilor de 
fabricație și folosirea cu randa
ment sporit a întregului poten
tial tehnic din dotare, bi
lanțul realizărilor „la zi“ con
semnează o producție indus
trială suplimentară ce depă
șește un sfert de miliard lei. Co
lectivele industriale prahovene 
au furnizat in plus economiei 
naționale importante utilaje pe
troliere. chimice și tehnologice, 
derivate din țiței, cărbune, apa
ratură de injecție, mașini-unelte. 
țesături și alte bunuri materiale.

COLECTIVELE
DIN UNITĂȚILE INDUSTRI
ALE SUCEVENE
succese în bătălia pentru o- 
norarea exemplară a sarci
nilor de plan și a angaja
mentelor asumate în întrecerea 
socialistă. Folosind eu maximum 
de randament resursele de care 
dispun, minerii din. bazinul Dor- 
nelor. spre exemplu, au realizat 
pină 
rile 
tone 
1 655 
parat. De asemenea, muncitorii 
de Ia salina Cacica au expediat 
în plus beneficiarilor peste 740 
tone sare.

Oamenii 
DUSTRIA 
continuă 
te succese în realizarea 
nului producției fizice, 
tăm, de exemplu, faptul < 
județ au fost realizate in 
printre altele. 17 500 tone . 
niac de sinteză. 4 150 tone îngră
șăminte complexe pe bază de 
fosfor. 5 500 tone uree, aproape 
750 tone acetat de vinii mono
mer. 125 milioane kWh energie 
electrică. 270 remorci si semire
morci agricole. 135 tone lacuri și 
vopsele, aproape 1 500 tone ule
iuri comestibile, confecții din 
textile in valoare de 865 000 lei. 
alte sortimente de bază. Printre 
colectivele ce si-au adus o im
portantă contribuție la înregis
trarea acestor succese se află 
chimistii si energeticienii de la 
Isalnita. personalul muncitor de 
la întreprinderea de tractoare si 
mașini agricole, întreprinderea 
de confecții Craiova.

bugetul 
prezintă 
muncii, 
ale oamenilor muncii o pirghie pu
ternică, efitientă de exercitare efec
tivă a atribuțiilor și răspunderi

lor conferite de 
lege, de întări
re a autogesti
unii economico- 
financiare a În
treprinderilor.

Trăsătura fun
damentală, esen
țială a bugetului 
de venituri și 
cheltuieli constă 
în faptul că per
mite comensura
rea clară a rezul
tatelor obținute 

exprimate Prin va- 
nete, adică prin

DE MUNCA

înscriu noi

în prezent, peste prevede- 
de plan la zi. circa 1 700 
minereu mangan marfă si 
tone fier in minereu pre-de întreprindere, 

loarea producției 
valoarea nou creată de către fieca
re unitate economică ; altfel spus, 
permite comensurarea efortului de
pus de fiecare colectiv de oameni ai • 
muncii pentru a Înregistra o eficien
tă cit mai ridicată în activitatea eco- 
nomico-productivă. La stabilirea de 
către conducerea partidului a unei 
asemenea trăsături caracteristice a 
bugetului de venituri și cheltuieli s-a 
avut în vedere faptul că o compo
nentă de bază a valorii producției 
nete o constituie beneficiul, respec
tiv suportul materia! al înfăptuirii 
autogestiunii și cointeresării oameni
lor muncii. în fond, sporirea conti
nuă a producției nete și. implicit, a 
beneficiului — înscris in bugetul ,de 
venituri și cheltuieli — depinde in 
mod hotăritor de reducerea cheltuie
lilor materiale, de valorificarea supe
rioară a materiilor prime și materiale
lor. Așadar. îmbunătățirea mecanis
mului economico-financiar. inclusiv 
introducerea bugetului de venituri și

bire de fond, principială. Pentru a 
explica această deosebire, este nece
sar să pornim de la sublinierea 
făcută de tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, în 
cuvintarea rostită la PleiAara C.C. al 
P.C.R. din martie a.c., în sensul că 
hotăririle adoptate au, în primul 
rînd, scopul de a pune în concor
danță cadrul organizatoric democra
tic cu mecanismul economtco-finan- 
ciar, astfel ca metodele de planifica
re și conducere să deschidă drum 
larg manifestării neîngrădite, active, 
a tuturor organelor de conducere co
lectivă care au fost create in ultimii 
ani, a inițiativei maselor de oameni 
ai muncii. în acest context, bugetul 
de venituri și cheltuieli servește nu 
numai la planificarea financiară, ci 
si la înfăptuirea practică a autoges
tiunii economico-financiare a fiecă
rei unități economice, prin faptul că 
vizează asigurarea, din activitatea 
proprie, atît a mijloacelor financia
re necesare pentru desfășurarea nor
mală a producției și lărgirea ei, cit și 
a creșterii eficientei producției, con
cret, a rentabilității și beneficiului. 
Astfel conceput, spre deosebire de 
planul financiar — care purta am
prenta mecanismului economic cen
tralizat. rigid, învechit si complicat —

B oto : S. Cristianînnoiri urbanistice la Cîmpuluna Moldovenesc

Dr. Decebal URDEA 
director în Ministerul Finanțelor

(Continuare in pag. a IlI-a)

muncii din IN- 
JUDEȚULUI DOLJ 

să obțină însemna- 
succese în 

producției
l pla-

No- 
că in 
plus, 
amo-

O REALITATE INCONTESTABILĂ A ROMÂNIEI DE AZI

„Artele, personalitatea artistului

Cind s-a petrecut saltul ? 
Cind a avut loc pasul deci
siv ? m-am întrebat reve
nind la Gura Humorului, 
după ce mai mult de zece 
ani nu mă mai oprisem în 
acest orășel din miază- 
noaptea Moldovei, acolo 
unde munții incep să-si a- 
pronie temeliile si să în
gusteze cimpul către trecă- 
torile înalte. Fiindcă nu 
exagerez citusi de puțin, 
dacă spun că Gura Humo
rului din această primăvară 
e altceva decît orășelul pe 
care îl cunoscusem si la ale 
cărui prime semne de re
naștere, 
sionare 
martor, 
trecuse __

. Orașul trebuise să stea fată 
în fată eu sine însuși si 
să-si judece, cu întreaga 
acuitate, condiția de urbe 
modestă. cu posibilități pu
ține de valorificare a po
tențialului uman. în gene
ral cu o moștenire in care 
promisiunile goale din tre
cut luaseră cel mai adesea 
locul faptei pentru binele 
obștii.

Cuvintul decisiv l-a avut, 
si aici industria, parte din ■ 
splendida industrializare so
cialistă a țării: semnul sub 
care a renăscut orașul a 
fost cel al muncitorului in
dustrial. al rigorilor muncii 
organizate superior. înte
meiată pe tehnică, pe știin
ță si. mal ales, pe 
lectiv. pe unitate 
dire si acțiune, 
n-au fost deloc 
dacă azi Gura 
respiră aerul tare si tonic al 
industriei, si-1 merită din 
plin. Deschiderea marilor 
șantiere miniere din impre-

înnoire, redimen- 
fusesem adesea 
Gura Humorului 

greu războiul, apoi

snirit co
de gîn- 
Lucrurile 
simple si 

Humorului

jurimi — faimoasele mine 
de la Ostra-Leșu Ursului 
— construirea stațiilor de 
preparare, a laboratoarelor, 
tunelurilor, șoselelor, ele
vatoarelor etc au fost 
cimpul unei adevărate bă
tălii. Clasa muncitoare de 
azi din Gura Humorului. în 
maturitate alcătuită din mi
neri. si-a dobîndit certifica
tul de maturitate, foarte

ductia locală de binale se 
va amplifica pină la pro
porțiile unei întreprinderi 
specializate în acest sens : 
un bogat program de con
strucții social-culturale, în 
care locul central îl ocupă 
școala 
este un 
un oraș 
școlară 
sută 1) :

(Gura Humorului 
oraș al tineretului, 
în care populația 
reprezintă 25 la 
sînt — toate aces-

de altădată. Prezentul 
viitorul orașului continuă 
să fie gindite deopotrivă 
prin prisma valorificării 
subpămintului si prin opti
ca muncii, aș zice, de echi
pă. de 
„cît mai 
umărul “. 
deputati. 
zati în felurite 
cit mai

colectivitate, cind 
multă lume pune 
De aceea, primar. 
. cetățeni. Organi- 

modalităti 
lucrative, simt

Salutări
din dulcea Bucovină

Reportaj de Platon PARDĂU

concret si foarte conclu
dent. trebuind să dea piept 
cu greutățile, să-si pună 
probleme si să le rezolve, 
să tină pasul cu marea cla
să muncitoare a tării. Fap
tul că i-am cunoscut si eu 
pe acei mineri care au per
forat. in timp record, intre 
Ostra și Leșu Ursului, în
tre valea Moldovei si valea 
Bistriței, in condiții natu
rale de o dramatică vitre
gie. cea mai lungă galerie 
de mină din tară, că au 
pornit istoria si aici e una 
din minunatele mele amin
tiri.

La Gura Humorului a 
fost, construită in ultimii 
ani o filatură, si 800 de ti
nere au învătat o meserie 
inedită pentru aceste locuri: 
in cincinalul actual, pro-

tea — privite în consecin
țele lor, in capacitatea de 
a influenta configurația 
umană, socială a frumoasei 
așezări de pe valea de sus 
a Moldovei.

Petre Țâranu. secretarul 
comitetului, orășenesc de 
partid, primarul de azi al 
orașului Gura Humorului, 
este si el un fost miner, iar 
din încăperea scurtelor sale 
răgazuri de muncă la se
diu nu lipsesc bauxitele, si 
baritele. si limonitele, si 
concentratele de minereu. 
Si florile de mină, tulbură
toare alcătuiri de artă is
cate din intîmplările si ca
priciile naturii. Acest băr
bat înalt, care acum îsi 
pregătește un doctorat in 
Stiinte economice, continuă 
să fie omul meseriei sale

I

realmente ne umerii lor 
răspunderea pentru ceea ce 
este, va fi și poate fi ora
șul.

Pe locul numit Piatra Pi- • 
nului. un bot de deal nu 
departe de Voronet. s-au 
descoperit ane minerale cu 
mari sanse de valorificare 
curativă. Procente, compo
ziții. stadiul verificării pro
blemelor. ce spun savantii. 
ce spun bătrînii.... iată pre
ocupări. teme de discuții 
despre care afli azi în Gura 
Humorului. Sentimentul les
ne de înregistrat este toc
mai acesta al participării, 
al interesului colectiv pen
tru oraș. Ecourile consfă
tuirii pe tară a președin
ților consiliilor populare 
sînt foarte vii si concrete. 
Deputății, între care — fie

in legătura cu extinderea 
in ultimii doi ani cu 10 km 
a rețelei de apă si canali
zare. fie cu modernizarea a 
5 km de străzi, curățenia 
exemplară si buna întreți
nere! a celor 200 de noi 
apartamente construite in 
1977. scuarurile nou ame
najate. fie privind alte fap
te de gospodari — ți se vor
bește despre Mircea Vasi- 
leahu. Dumitru Ulian. -Eu
genia Rotar, 
rescu. Mircea 
via Zahariuc. 
ceste zile, un 
trai din a pune in valoare 
toate forțele umane. re
sursele de inițiativă și hăr
nicie de care dispune ora
șul.

Simptomatică pentru a- 
ceastă optică este si preo
cuparea privind timpul o- 
mului de azi, dar și al celui 
de miine. încă de pe acum, 
la Gura Humorului fructi
ficarea fondului de timp 
devenit disponibil prin re
ducerea duratei săptăminii 
de lucru solicită inițiativa 
activiștilor de partid, edili
lor. instituțiilor culturale. 
Există in prezent o casă a 
tineretului care îsi diverși- ■ 
fică programele, al cărei 
cor s-a numărat, la prima 
etapă a Festivalului „Cin- 
tarea României**, printre 
cele mai bune din județul 
Suceava. iar orchestra 
populară a dobîndit. locul al 
doilea in faza finală : casa 
lucrează „cu toate motoa
rele" : cenacluri literare, 
concerte, spectacole... Dar 
cea mai sugestivă mi s-a 
părut proiectarea acestui 
prezent si viitor timp li-

Vasile Flo- 
Oniceag. Sil
iși fac. in a- 
obiectiv cen-

(Continuare in pag. a Il-a)

înfloresc in deplina libertate"
Urmăresc de ani de zi

le, cu atenție și îneîntare, 
evoluția picturii maestru
lui Bene Jozsef. Origina
litatea talentului său, 
consecventa demersului 
creator, dar mai ales pro
bitatea și 
travaliului 
determinat 
monografia __  _ _
în 1976 la editura „Meri
diane1*. Definitivind tex
tul, am avut ocazia să 
petrec nenumărate ore in 
atelierul pictorului clu
jean. Un atelier pe care 
credeam că il cunosc, dar 
care numai în acea oca
zie mi s-a revelat in a- 
devărata bogăție. Răspun- 
zind întrebărilor, ajutin- 
du-mă să reconstitui eta
pe ori momente ale unei 
intense munci de creație, 
desfășurată de-a lungul a 
cinci decenii, artistul a 
scos — din unghere ale 
atelierului tăinuite vede
rii de frumoase scoarțe 
țărănești ori din mapele 
depozitate in numeroase
le sertare — zeci de pic
turi in ulei și encaustică. 
sute de acuarele și de 
desene în cărbune și tuș, 
altele decît acelea cunos
cute din expoziții ; toate 

• însă deosebit de semnifi
cative pentru complexita
tea proceselor de creație, 
pentru seriozitatea și res
ponsabilitatea elaborări
lor, pentru interesul me
reu viu și mereu proas
păt manifestat față de 
studiul minuțios și atent 
al realității, în multitudi
nea ipostazelor sale. Lec

continuitatea 
artistic m-au 
să-1 consacru 
care a apărut

tura* imaginilor — ce se 
asamblau in adevărate 
expoziții de atelier, me
reu altele, de la o vizită 
la alta — era in măsură 
să contribuie la reliefa
rea mai pregnantă a pro
filului unui creator 
excepție, care și-a 
scris Ia loc de frunte 
mele in istoria artei 
mânești contemporane, 
prin activitatea deosebit 
de susținută și de fructu
oasă desfășurată ca pic-

dc 
în- 
nu- 
ro-

Aflat in pragul virstei de 
75 de ani (s-a născut in 
comuna Daia, din județul 
Harghita, la 24 iunie 
1903), Bene Jdzsef iși 
continuă cu aceeași fer
voare și același optimism 
tineresc munca de crea
ție, animat de dorința de 
a aduce noi și valoroase 
contribuții la imbogățirea 
patrimoniului de valori al 
artei românești contem
porane. Ca o ilustrare a 
acestor idealuri, maestrul

A-
ca

Convorbire cu pictorul clujean 
BENE Jozsef

tor, grafician și decora
tor, prin cele douăzeci de 
expoziții personale des
chise în tară și în străi
nătate, începînd din 1927, 
prin participări la presti
gioase expoziții de artă 
românească deschise pes
te hotare ; de asemenea, 
și prin munca plină de 
dăruire desfășurată ca 
profesor, șef de catedră 
la secția de textile a In
stitutului de arte plastice 
„Ion Andreescu", prin 
munca de activist entuzi
ast pe tărîm social, ca 
deputat in consiliul popu
lar județean, ca președin
te — în mai multe rîn- 
duri — al filialei clujene 
a Uniunii artiștilor plas
tici, iar din 1972 ca vice
președinte al Comitetului 
județean de cultură și e- 
ducație socialistă Cluj.

a făcut de curind i 
importante donații, 
pre care l-am rugat 
ne vorbească.

— M-am născut si 
copilărit în Secuime. 
mînind pentru totdeauna 
legat de locurile și de oa
menii de aici. Am socotit, 
de aceea, că este o dato
rie a mea să donez o 
parte dihtre cele mai 
bune lucrări aflate in a- 
telierul Muzeului județean 
din Sfîntu-Gheorghe. Este 
vorba despre 70 de picturi 
in ulei, lucrări în encaus
tics și acuarele. dintre 
care cea mai veche. Că
lușeii, este 
încă vădit 
maestrului 
Ressu. iar 
înfățișează 
existentei cotidiene 
patria noastră. Organele

două 
des- 

; să
am 
ră-

o pinză aflată 
sub influenta 

meu Camil 
cele mai noi 
aspecte ale 

din

locale au primit cu entu
ziasm această donație, 
prezentată de curînd pu
blicului. Astfel, in cadrul 
unei festivități emoțio
nante. a fost deschisă — 
pentru a reproduce cu
vintele de pe placa pusă 
atunci pe fațada Muzeu
lui județean Covasna din 
Sf. Gheorghe — ..Galeria 
Bene Jdzsef Galleria", 
preciind donația mea
pe un ..meritoriu act de 
cultură, de care sint ca
pabili numai adevăratii 
artiști-cetăteni". directo
rul muzeului, dr. Szekely 
Zoltân, arată, in prefața 
catalogului bilingv al ga
leriei. că aceasta se adau
gă donațiilor Nagy Imre. 
Johann Mattis Teutsch si 
Nagy Albert, intrate în 
ultimii ani in patrimoniul 
aceleiași instituții.

Sint insă la fel de mul
tiplu legat sufletește si de 
Ciut. unde, in anii socia
lismului. s-a desfășurat 
perioada cea mai Întinsă, 
în timp, si mai rodnică. în 
înfăptuiri, a creației mele. 
Muzeul de artă din Clui- 
Napoca posedă, de altfel, o 
însemnată colecție de lu
crări in toate tehnicile, a- 
chizitionate de stat de-a 
lungul anilor. Si in acest 
caz am socotit însă de da
toria mea să contribui la 
lărgirea acestei colecții 
printr-o donație de 150 de 
desene în tuș. apartinind 
feluritelor perioade ale 
creației mele.
(Continuare 
în pag. a IV-a) I
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ICu privire la majorarea tarifelor și prețurilor
la transporturi de călători, prestări de serviciir

și la unele bunuri de consum importate
== La bunuri de consum __ 

provenite din import
• POTRIVIT HOTĂRÎRII ADOPTATE, PRETURILE DE VÎN- 

ZARE CU AMĂNUNTUL LA UNELE PRODUSE DIN IMPORT 
CRESC ASTFEL :

• cafea cu circa 65 la sută
• piper cu 50 la sută
• măsline cu 70 la sută

• PRETURILE LA ACESTE PRODUSE NU AU MAI FOST 
MODIFICATE DE MAI MULTI ANI DE ZILE, DUPĂ CUM UR
MEAZĂ :

• la cafea din anul 1961
• la piper din anul 1960
• la măsline din anul 1959

© PRETURILE LA ACESTE PRODUSE AU CUNOSCUT UR
MĂTOAREA EVOLUȚIE PE PIAȚA MONDIALĂ :

• la cafea prețul a crescut numai din anul 1970 și 
pînă în prezent de peste 3 ori

• ia piper prețul a crescut de 2 ori
• la măsline prețul a crescut în ultimii 10 ani de circa 

3 ori
De retinut faptul ca, FATĂ DE ANUL 1970, CONSU

MUL DE CAFEA ÎN ȚARA NOÂSTRĂ A CRESCUT DE 1,5 ORI.
în condițiile în care aceste prețuri în țara noastră s-au men

ținut neschimbate timp îndelungat — în cazul cafelei de 17 
ani — pe piața mondială ele au cunoscut creșteri vertiginoase.

• LA ALTE BUNURI DE CONSUM DIN IMPORT, CA LĂ- 
MII, PORTOCALE, MANDARINE, CURMALE, STAFIDE, SMO
CHINE ETC., PRETURILE RĂMÎN NESCHIMBATE.

= La servicii și prestări _ 
de lucrări pentru populație

• POTRIVIT HOTĂRÎRII ADOPTATE, DIN CELE 250 DE 
ACTIVITĂȚI SI GRUPE DE ACTIVITĂȚI DIN SFERA SERVI
CIILOR PENTRU POPULAȚIE PRESTATE DE COOPERAȚIE, LA 
UN NUMĂR DE 39 DINTRE ACESTEA SE VOR MAJORA PRE
ȚURILE Șl TARIFELE ÎN MEDIE CU 13,1 LA SUTĂ. între aces
tea, menționăm :

• Confecții îmbrăcăminte și lenjerie — cu aproxima
tiv 10 la sută.

• Reparații și confecții tapiserie mobilă — cu 23—24 
la sută.

• Spălătorii, călcătorii, curățătorii 8—10 la sută.
• Frizerie și coafură — cu 30 și, respectiv, 10 pînă la 

25 la sută.
• Reparații mașini de cusut — cu circa 8 la sută.
• Reparații mașini aragaz — cu aproximativ 8 la sută.
• Reparații magnetofoane, casetofoan'e și aparate 

electronice — 10—13 la sută,
• LA ACESTE SERVICII, TARIFELE N-AU MAI FOST 

SCHIMBATE DE MAI MULȚI ANI DE ZILE, astfel:
• Confecții îmbrăcăminte și lenjerie din anul 1968.
• Frizerie și coafură — din 1960—1961.
• Reparații magnetofoane, casetofoane și aparate 

electronice — din 1963—1964.
• Reparații, tapiserie de mobilă — din 1960—1961.
• Spălătorii, călcătorii, curățătorii — din 1963.

• Majorarea unor tarife din sfera serviciilor este deter
minată de :

— creșterile repetate ale retribuțiilor personalului munci
tor din acest sector, odată cu creșterea retribuției tuturor cate
goriilor de oameni ai muncii ;

— majorarea prețurilor la unele materii prime și materiale 
folosite de unitățile de prestări de servicii (energie electrică, 
combustibil, diverse materiale de construcții și instalații, piese 
de schimb, chimicale, produse cosmetice etc.) ;

— înregistrarea de pierderi, astfel încît valoarea manope
rei la unele categorii de servicii era mai mare decît tariful, 
uneori ajungînd pînă la 17—20 la sută. Toate acestea duceau 
la pierderea interesului meșteșugarilor cooperatori pentru 
prestarea unor asemenea servicii și îngreunau activitatea de 
servire a populației în aceste sectoare.

______  La transportul ______ 
de călători

• Potrivit hotărîrii adoptate, se prevede ca TARIFELE LA 
TRANSPORTUL DE CĂLĂTORI PE CALEA FERATĂ SĂ SE MA
JOREZE, ÎN MEDIE, CU 22 LA SUTĂ, din care ;

• Tarifele pentru călătoriile pe bază de bilete cu tre
nuri de persoane se vor majora cu 15 la sută.

• La abonamentele pentru transportul personalului 
muncitor de la domiciliu și retur, pe distanțe de 
pînă la 75 km, cu trenuri „curse muncitorești" tari
fele sporesc cu 25 la sută. Pentru transportul pe 
aceeași distanță cu trenuri de persoane la clasa a 
ll-a, tarifele abonamentelor vor spori cu 50 la sută.

• în medie, tarifele pentru călătoriile cu navele flu
viale se majorează cu 58 la sută, asigurîndu-se ast
fel diminuarea pierderilor anuale în acest sector 
cu 17,4 milioane lei.

• De menționat că TARIFELE LA TRANSPORTUL DE CĂ
LĂTORI PE CĂLEA FERATĂ AU RĂMAS NESCHIMBATE DIN 
ANUL 1958, IAR LA TRANSPORTURILE CU NAVE FLUVIALE 
DIN 1956.

• în aceeași perioadă, retribuțiile personalului munci
tor din unitățile de transport — care dețin o pon
dere de 40 la sută în costul transportului — au 
crescut de circa 3 ori ;

• în ultimii 20 de ani, prețul combustibilului a sporit 
de 2,5 ori ;

• Costul materialului rulant — locomotive, vagoane 
ș.a. — practic, s-a dublat în perioada amintită.

• Din aceste cauze, în activitatea privind transportul de 
călători pe calea ferată se înregistrau anual pierderi de circa 
129 bilioane lei, aceasta reprezentînd doar o parte din pier
derile însemnate pe întregul sector de transport călători — 
pe calea ferată, cu nave fluviale și aeronave.

★

• Călătorii cu abonamente beneficiază și în conti
nuare de importante reduceri : costul unui abona
ment pe cursele muncitorești reprezentînd 35 la sută 
din costul tarifar.

• TARIFELE PENTRU CĂLĂTORIILE AUTO ÎNTRE LOCALI
TĂȚI RĂMÎN NESCHIMBATE.

Herculane — una din stațiunile de curâ balnearâ în care s-au construit 
în ultimii ani noi baze de tratament

Se dezvoltă baza materială

destinată odihnei și turismului
Adoptarea de către 

Conferința Națională 
a partidului a Progra
mului de reducere 
treptată a săptămînii 
de lucru si trecerea la 
aplicarea lui eșalonată 
creează condiții ca 
oamenii muncii să dis
pună de mai mult 
timp pentru educație 
si odihnă, pentru re
facerea organismu
lui. Conform măsuri
lor stabilite de Comi
tetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. pes
te 1 370 000 oameni ai 
muncii vor beneficia 
încă din acest an 
de prevederile acestui 
program.

Pentru a răspunde 
noilor condiții de timp 
liber ale oarrienilor 
muncii, organismele 
cu atribuții în dome
niul turismului au luat 
măsuri atît pentru di
versificarea programe
lor turistice — care in 
acest an vor cuprinde 
peste 10 milioane de 
cetățeni — cit și pen
tru dezvoltarea cores
punzătoare a bazei 
materiale. De la to
varășul C. Andreescu. 
director în Ministerul 
Turismului, aflăm că 
anul acesta s-au alo
cat fonduri importante 
de la bugetul statului 
pentru dezvoltarea ba
zei materiale destina

tă odihnei si turismu
lui. pentru diversifi
carea miiloacelor de 
agrement. creșterea 
dotărilor în stațiunile 
cu cură balneară si 
montane, integrarea în 
circuitul vacantelor a 
unor noi zone turistice 
ale tării.

în cinci dintre cele 
mai solicitate stațiuni 
de cură balneară se 
vor da în folosință în 
acest an peste 2100 
de locuri, astfel : Felix 
— 700, Călimănești — 
450. Herculane — 400, 
Vatra Dornei — 300,
Buzias — 264. Noile
capacități hoteliere 
sînt astfel proiectate 
încît să asigure o iu- 
dicioasă îmbinare în
tre cerințele curei bal
neare si cele de odih
nă. De asemenea, la 
Poiana Brasov se va 
da în folosință un nou 
și modern hotel cu 340 
locuri. Edificii simi
lare se vor înălța si în 
stațiunile Durau — Su
ceava. Păltiniș — Si
biu. precum si în zona 
cabanei Peștera — Pa
dina din iudetul Dîm
bovița. în rîndul nou
tăților ccfrisemnăm si 
cele cinci instalații pe 
cablu care vor fi date 
în folosință — două 
teleschiuri si un tele- 
scaun în Poiana Bra
sov si cite un tele- 
scaun în stațiunile Va

tra Dornei — Suceava 
Si Borsa — Maramu
reș.

în orașele situate pe 
principalele trasee tu
ristice se vor construi 
sau amenaia noi spatii 
de cazare : la Negrești 
(Oaș) — un hotel de 
108 locuri. Tulcea — 
234 locuri. Alba Iulia 
— 250 locuri. Timisoa
ra — 300 locuri. Tg. 
Jiu — 282 locuri. Cra
iova — 144 locuri. Să- 
liste (Sibiu) — 80
locuri si altele.

Firește, de pe lista 
premierelor nu lip
sește nici litoralul. în 
afară de darea in fo
losință la Mamaia a 
4 hoteluri noi — cu o 
capacitate de peste 
950 locuri — va cres
te gradul de confort 
al bazei existente, se 
vor completa si diver
sifica dotările si mii- 
loacele de agrement 
prevăzute în progra
mul de „reîntinerire" 
a întregii baze mate
riale.

Așadar. 1978 va fi 
un an bogat în dez
voltarea bazei mate
riale destinate odihnei 
si turismului. Rămîne 
acum ca si programele 
oferite de organizatori 
să fie cit mai a- 
tractive.

Constantin 
PRIESCU
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FAPTUL I

DIVERS
Plicul
albastru

Vasile Zdrenghea din Sebeșel 
(Alba) a fost prin București cu 
treburi. A umblat incolo, a 
umblat încoace, cind cu tram
vaiul, cind cu troleibuzul. La 
un moment dat a încremenit 
cu mina in buzunarul gol : „No, 
că-i bai ! S-a dus bochilarășul 
cu țidule". Adică portmoneul cu 
bani și acte. După citeva zile 
i-a bătut in poarta casei poșta
șul. „No, că fain ii. Mi-o vint 
penzia". S-a dus să-l intimpine, 
bucuros, dar factorul i-a re
amintit că ziua de „penzie" e 
a, doua zi, iar acum i-a ddus un 
plic albastru de la circa 4 mi
liție din Capitală. In plic, port
moneul cu acte. Cetățeanul Ni
colae Olaru din București 
(strada Teiul Doamnei 108) gă
sise portmoneul și îl predase 
miliției. Vasile Zdrenghea ne-a 
rugat să-i transmitem și pe 
această cale „cele mai 
mulțumiri".

Apărați 
narcisele!

faine

Frumoasa „Dumbravă a nar
ciselor" din nu mai puțin fru- 

I moașa Poiana Vadului, județul
Brașov, se numără printre cele 

' mai reprezentative monumente 
ale naturii din această parte a 
tării. Cu atît 
înțeles a fost 
oameni răi și
au smuls frumoasele flori cu ră
dăcini cu tot, ca și al acelor șo
feri care au pătruns cu mașinile 
în poiană, strivind fără milă 
covorul de narcise. Pentru refa
cerea lui — și in scopul trans
formării poienii în parc natu
ral — rămin și in acest an va
labile măsurile care interzic vi
zitarea acestui monument natu
ral.
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mai de 
gestul 
lacomi

ne- 
unor 
care

wFără logică, 
dar...
antologică
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MĂSURILE DE MAJORARE A ACESTOR TARIFE Șl 
PREȚURI NU AFECTEAZA ÎN NICI UN FEL PREVEDERILE 
PROGRAMULUI DE CREȘTERE A NIVELULUI DE TRAI 
IN ANII 1976—1980. La stabilirea lor s-a avut în vedere 
faptul că în actualul cincinal RETRIBUȚIA NOMINALĂ 
VA FI MAJORATĂ CU 40-42 LA SUTĂ, IAR INDICELE 
GENERAL DE CREȘTERE A PREȚURILOR Șl TARIFELOR 
VA SPORI PÎNĂ LA CIRCA 6 LA SUTĂ, CEEA CE ASIGU
RĂ O SPORIRE A RETRIBUȚIEI REALE CU 32 LA SUTĂ, 
ÎN LOC DE 18-20 LA SUTĂ CIT ERA PREVĂZUT INIȚIAL.

Se cuvine subliniat faptul că CREȘTEREA PREȚURI
LOR CU AMĂNUNTUL Șl A TARIFELOR IN ANUL 1978. 
FAȚĂ DE 1975, VA FI DE CIRCA 2,7 LA SUTĂ, CU 1 LA 
SUTĂ SUB LIMITA MINIMĂ PLANIFICATĂ. Aceasta în 
timp ce, în țările capitaliste dezvoltate, rata medie de

_____  La transportul ______ 
în comun urban

Așa cum s-a stabilit, majorarea tarifelor la transportul în 
comun în unele localități și, în special, în Capitală urmează 
a fi puse în dezbaterea colectivelor de oameni ai muncii.

La stabilirea acestor tarife se va avea în vedere că :
• TARIFELE DE BAZĂ PENTRU TOATE CATEGORIILE DE 

VEHICULE SÎNT NESCHIMBATE DE 30 DE ANI.
• în aceeași perioadă, costul autobuzelor a crescut de 

5—7 ori, al tramvaielor de aproape 6 ori (au sporit 
capacitatea, confortul și alte performanțe ale aces
tora), iăr al carburanților de 2—4 ori.

• Prin repetatele îmbunătățiri aduse retribuției perso
nalului I.T.B., aceasta a crescut de 5—6 ori.

• ANUL TRECUT SUBVENȚIILE DE LA STAT PENTRU 
ACOPERIREA PIERDERILOR LA TRANSPORTUL ÎN 
COMUN CU MIJLOACELE I.T.B. AU FOST DE 763 
MILIOANE LEI.

• Rețeaua transportului în comun al Capitalei a sporit 
simțitor, avînd azi o lungime de 1 350 km, fiind de 
3,4 ori mai mare ca în 1948 și transportă zilnic în 
medie 4,1 milioane călători.

• ÎN PREZENT ÎNCASĂRILE NU ACOPERĂ DECÎT 45 LA 
SUTĂ DIN CHELTUIELILE ÎNTREPRINDERII DE TRANSPORT 
BUCUREȘTI.

Posibilitatea menținerii in muncă 
a unor persoane care împlinesc 

vîrsta de pensionare
O serie de oameni ai muncii au 

solicitat unităților socialiste in care 
sînt încadrați să continue activita
tea în producție și după împlinirea 
virstei ce le dă dreptul la pensie 
pentru munca depusă si limită de 
vîrstă. în legătură cu aceasta, ci
titorii Ion Ionescu, operator la 
Combinatul chimic Brazi, Marin 
Nicolae, tehnician la Baza de apro
vizionare tehnico-materială a ju
dețului Mehedinți, Victor Mitu, 
tehnician la întreprinderea „Elec- 
troputere“-Craiova, Gheorghe Zaiț, 
lucrător la Consiliul popular al 
municipiului Iași. Maria Istrate, 
pensionară din Cimpina ne-au ’ so
licitat lămuriri despre modul cum 
trebuie înțelese si aplicate preve
derile respective din Legea nr. 
3/1977 privind pensiile de asigurări 
sociale de sțat si asistenta socială. 
Pentru a da un răspuns cît mai 
clar la întrebările trimise redacției,

ne-am adresat Ministerului Muncii, 
care ne-a precizat următoarele :

Prevederile articolului 8 din Le
gea nr. 3/1977 privind pensiile de 
asigurări sociale de stat și asisten
ța socială, trebuie înțelese în sen
sul că organizațiile socialiste nu 
sint obligate să procedeze in mod 
automat la pensionarea persoanelor 
care au atins limitele de vîrstă 
prevăzute in acest articol. Ca ata
re, persoanele — bărbați sau femei 
— care au împlinit virsta pentru 
pensionare prevăzută de lege și 
doresc să-și continue activitatea, 
pot fi menținute in muncă cel 
mult pină la împlinirea virstei tie 
70 de ani, dacă au capacitatea de 
a-și îndeplini în bune condiții sar
cinile ce le revin și dacă menți
nerea lor este necesară unității so
cialiste.
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Periodic, Fotbal-club Brăila 
editează un program pentru 
miile de spectatori veniți la 
splendidul stadion municipal 
să-și susțină echipa favorită, 
una din fruntașele primei serii 
a diviziei B. Pină aici, nimic 
rău. Dimpotrivă, foaia tipărită 
iși propune să informeze și să 
formeze. Adică să și educe. Dar 
nu poate fi vorba nici de in
strucție, nici de educație, de 
vreme ce, in mod frecvent, pro
gramul in cauză abundă in 
agramatisme și formulări lip
site de orice logică. Iată citeva... 
mostre : „Acum, 
antrenorului R. 
zează un punct 
adică restituirea 
dublu, cum s-ar 
cu dobindă...",

unsprezecele 
Cosmoc vi

de reper, 
rezultatului 

spune plătit 
, „Cu 600 de 

ani in urmă, pe timpul regelui 
al 5-lea al Franței...". „Nu știm 
dacă scoate bilet de intrare, dar 
îșl ocupă locul respectiv in tri
bună, consumă sămînță de do
vleac, dar asta nu prea intere
sează...". „Oricine poate 
faibil, dacă judecăm drept de 
ce să procedăm astfel...". Etc. 
etc. etc...

fi in-

| găsit...
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creștere a prețurilor a fost — potrivit raportului Fondului 
Monetar Internațional — de 10 la sută numai în 1977.

De asemenea, se cuvine menționat faptul că, la 
începutul lunii viitoare se va încheia prima etapă de 
majorare a retribuțiilor oamenilor muncii — cu trei luni 
mai devreme decît se stabilise inițial — CEEA CE PER
MITE OAMENILOR MUNCII SĂ OBȚINĂ 2 MILIARDE LEI 
IN PLUS PESTE CELE 40 DE MILIARDE LEI, CIT TOTA
LIZEAZĂ FONDUL DE MAJORARE SUPLIMENTARĂ A 
RETRIBUȚIILOR ÎN ACTUALUL CINCINAL. La sfîrșitul 
primei etape de majorare - adică la 1 iunie anul 
acesta — creșterea retribuției tarifare nete pe ra
muri va fi de 15,9—19,2 la sută. Incepînd de anul 
viitor se va trece la cea de-a doua etapă de majorare 
a retribuțiilor, ceea ce va asigura creșterea retribuției 
reale pe ansamblul actualului cincinal cu 32 la sută.

BACAU :

Microcase de comenzi în întreprinderi
în municipiile Bacău. Gh. Gheor- 

ghiu-Dej si în alte orașe din județ 
funcționează 65 case și microcase 
de comenzi. înființate în incinta 
sau în imediata vecinătate a mari
lor întreprinderi industriale, micro- 
casele de comenzi au aiuns să des
facă zilnic un volum de mărfuri 
aproape tot atît de mare ca și prin
cipalele magazine de specialitate. 
Este si explicabil. Fiind aprovizio
nate direct din depozite Si din uni
tățile producătoare, ele asigură ser
virea muncitorilor atît pe timpul 
programului, cît și pentru acasă. 
Tovarășul Ion Poenaru, director ad
junct al direcției comerciale jude
țene. releva că această formă mo
dernă si rapidă de comerț este ro

dul unor sondaje repetate făcute în 
rindul cumpărătorilor. Pe lingă 
aprovizionarea pentru acasă, in 
pauza pentru masă, muncitorii de 
la întreprinderea metalurgică. între
prinderea de pielărie si încălțăminte 
„Partizanul", întreprinderea de bere 
și spirt etc., au posibilitatea să ser
vească in acest magazin produse de 
patiserie, lactate, preparate din 
carne etc. Multe dintre aceste mi
crocase de comenzi lucrează în 
două schimburi.

în prezent se fac pregătiri pentru 
deschiderea unor asemenea maga
zine într-o seamă de întreprinderi 
din orașele Buhuși și Comănești. 
(Gh. Baltă).

■ ■ ■ ■ ■ H ■ D ■ ■
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(Urmare din pag. I)
ber... in natură. De cîtăva 
vreme, la Gura Humorului 
se amenaiează un vast parc 
dendrologic. Aceiași mi
neri. deprinși cu limonitele 
si bauxitele, mi-au vorbit 
de ..problemele aclimatiză
rii speciilor exotice", des
pre laur și tisă, despre chi
parosul de baltă si celebrul 
pinus cembra de la poalele 
Călimanilor. despre smirdar 
si rouă cerului, despre la
leaua pestriță si mesteacă
nul pitic. Pe 12 hectare. în 
lunca Moldovei. într-o lun
că altădată răvășită de 
apele Moldovei, ne locul de 
gunoaie s-a construit o

complexă bază dendrologi- 
că. învecinată cu instalații 
destinate sportului — tere-. 
nuri de handbal, volei, ae- 
romodelism (unul din cam

ber. Un elegant pod suspen
dat. a cărui deschidere re
prezintă o performantă în 
domeniu, traversează ana 
Moldovei către mica salbă

Salutări din dulcea Bucovină
Pionii naționali ai acestui 
sport e humorean !). Totul 
e gîndit armonic si poartă 
pecetea aceleiași strădanii a 
obștii. Muncă patriotică în 
valoare de peste 40 de mi
lioane lei s-a concentrat în 
această luncă a timpului li-

de elestee populate cu 
păstrăvi, spre pitorescul 
grup de cabane îndărătul 
cărora începe vastul parc 
natural al pădurii de coni
fere. Privită de aici. în vii
toarele ei primăveri, veri sî 
toamne, rezervația dendro-

logică, numărînd 350 spe
cii de flori, arbori si ar
buști. se va înfățișa ca un 
covor, ca un mozaic de cu
lori. astfel gîndit ca in toa
te anotimpurile ochiul să 
se desfete, fie cu dulceața 
liliacului, fie cu aramele ci
reșilor sălbatici ori aurul 
mestecenilor...

Este, va fi. în ultimă in
stanță. accentul de frumos 
cu care acești mineri, fores
tieri, textiliști, atîți alți 
oameni dintr^-un oraș al 
tării îsi înnobilează propria 
muncă. Este, altfel spus, o 
minunată arhitectură a ar
borilor si florilor care cres
te pe arhitectura de zi cu 
zi a unor minunate si gene
roase strădanii.

I
I
I
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„Nașul" și-a 
nasul >

Înainte sau imediat după ce in 
difuzoare se aude invitația „Pof
tiți in vagoaneee !“, auzi pe cite 
unul intrebind :

— Ce zici, nașule, merg și eu 7 
„Nașul" face semn din ochi 

sau din... clește -și respectivul 
călător urcă in trenul de pe 
ruta Adjud—Ghimeș. Cind „na
șul", conductorul trenului, ros
tește clasicul „Biletul la con
trol, vă rog", in loc de bilet, „fi
nul" ii strecoară in buzunar 
cîțiva lei, in funcție de distanța 
parcursă.

Vrind să se convingă de corec
titudinea unor astfel de con
ductori, organele de miliție bă
căuane au făcut un sondaj pe 
această rută. Printre cei sur
prinși primind bani de la fini 
(citește călători frauduloși) : 
Nicolae Martiș, Vasile Țaga, 
Lazăr Dediu. Prinși asupra fap
tului, și-au găsit și ei... nașul.

Pe Dealul
Negru

Toți șoferii știu cit de dificil 
este drumul pe Dealul Negru, 
de pe ruta Pitești—Rimnicu Vil- 
cea. Cu atît mai abitir se im
pune respectarea cu strictețe a 
regulilor de circulație. Lucru pe 
care nu l-a făcut insă un șofer 
de pe o autocisternă, care s-a 
angajat intr-un slalom pericu
los. Urmarea : autovehiculul s-a 
răsturnat. In rostogolire, capota 
autovehiculului l-a prins pe șo
fer într-o poziție extrem de pe
riculoasă. In foarte scurt timp, 
la fața locului a sosit subofițe
rul de miliție Dumitru Sma- 
randa. Fire întreprinzătoare, el 
a improvizat din niște bare me
talice un sistem, de 
ajutorul cărora l-a 
pe șofer, salvindu-i

cricuri, cu 
scos afară 
viata.

■Rubrică realizată
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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La ordinea pe șantierele de investiții

MONTAJUL UTILAJELOR
TEHNOLOGICE

Colectivului de oameni ai muncii — muncitori, ingineri,
tehnicieni, specialiști din cadrul TRUSTULUI DE MONTAJ PEN
TRU UTILAJE CHIMICE DIN BUCUREȘTI, cea mai puternică 
unitate cu 
in întregul 
pundere dea .
tiilor de punere in funcțiune a numeroase obiective și capacități 
productive de primă mărime din industriile chimică, metalurgică, indus
tria construcțiilor de mașini, economia forestieră și industria materia
lelor de construcții. Ce rezultate practice a obținut acest mare și harnic 
colectiv in primul trimestru din acest an. în ce constau direcțiile de . 
acțiune abordate cu prioritate pentru urgentarea ritmului de montaj 
tehnologic pe toate șantierele? — iată subiectul convorbirii cu tova
rășul inginer PANAIT IONESCU,. directorul tehnic al trustului.

acest profil din 
cincinal, sarcini 

contribui direct
țară, ii revin, in acest an și 
considerabil sporite, înalta răs- 

și efectiv la asigurarea condi-

— Deși colectivul trustului a mon
tat, în primele patru luni ale acestui 
an, un volum de 34 758 tone de uti
laje, superior cu 40 la sută celui din 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut, totuși considerăm că aceste 
rezultate nu reflectă adevăratul po
tențial de care dispunem. Dacă la 
combinatele chimice din Năvodari, 
Brazi și Borzești au fost mon
tate, în medie, în primul tri
mestru, 2 500—2 800 tone de utilaje 
și echipamente, in schimb, la noile 
capacități de la Combinatul petrochi
mic Teleajen, de pildă, volumul aces-- 
tora a fost aproape de trei ori mai 
mic, ridicindu-se numai la 1 100 tone. 
Cauza : deficiențe în organizarea, con
ducerea și desfășurarea lucrărilor ; 
în același timp însă, am întimpinat 
greutăți serioase din partea unor im
portanți furnizori de utilaje tehnolo
gice șl beneficiari de investiții, 
în ceea ce ne privește, am adop
tat măsuri ferme, astfel incit in 
decursul acestui trimestru, pe ca- 
re-1 socotim hotăritor pentru reușita 
punerilor în funcțiune la cele mai 
multe din investițiile planificate in 
acest an, să montăm minimum 42 009 
tone de utilaje.

— Concret, cum veți acționa pen
tru îndeplinirea acestei sarcini ?

— în primul rînd, vom introduce 
pretutindeni, cu hotărîre, lucru in 
două schimburi prelungite. Prin a- 
ceasta preconizăm să dublăm prac
tic volumul utilajelor montate. La 
montajul rezervoarelor de mare ca
pacitate de pe marile platforme de 
la Năvodari, Brazi, Borzești, Telea
jen ș.a. se va lucra în două schim
buri, practic fără întrerupere. Punem 
o mare bază pe planificarea rigu
roasă a lucrărilor și. la fiecare in
vestiție, am inventariat utilajele în 
stoc ce pot fi montate cu rapiditate 
și am stabilit programe mobilizatoa
re în acest sens.

— Care este perspectiva lichidării 
stocurilor de utilaje de pe șantiere, 
care au sporit substantial in primul 
trimestru 1

— înlăturarea grabnică și efectivă 
a acestui serios neajuns nu poate fi 
concepută fără introducerea energică 
a ordinii in livrări, ceea ce presu
pune. înainte de orice, respectarea 
de către toți furnizorii a termenelor 
clar stabilite prin contracte și gra
fice. La șfirșitul lunii martie, sto
cul de utilaje s-a ridicat la citeva 
zeci de mii de tone. Dintre acestea, 
numai 4 700 tone au fost preluate de 
noi și se află in curs de montare, 
in timp ce restul reprezintă uti
laje și echipamente care nu în
trunesc condiții pentru a fi mon-

• tate. Unele au fost livrate in altă 
ordine decît cea impusă de pro
cesul tehnologic, altele au unele de
fecțiuni sau sint incomplete; o a 
treia categorie este formată din li
vrările în avans din anii următori și, 
în sfirșit, nu puține sînt utilajele 
primite fără documentația aferentă 
executării lucrărilor de fundații și 
montaj tehnologic. Consecințele ? Nu
mai la investițiile din industria 
chimică, mărimea .stocurilor atinge 
23 000 de tone. Cum am putea monta, 
de pildă, la Năvodari un gazometru 
de mare capacitate, în greutate de 
aproape 600 tone, aflat în stoc de 6 
luni, cînd abia la ora actuală s-a 
definitivat soluția de fundare ? Și a- ■ 

. cest
lat.

— Am să le numesc pe cele mai 
importante. Este vorba de Rafinăria 
Brazi, unde 390 tone de subansamble 
destinate instalației de oxigen au

situații se reflectă în dificultățile 
efective pe care le întîmpinăm a- 
tunci cind' încercăm să stabilim pla
nuri riguroase de lucru pe șantiere, 
să mobilizăm forțe tehnice și umane 
importante acolo unde așteptăm și 
credem că vor sosi utilajele tehno
logice. A venit timpul pentru ela
borarea, fără întîrziere, a unei meto
dologii unitare privind evidența, li
vrarea și montajul utilajelor tehno
logice, care să ne permită tuturor să 
exercităm un control permanent asu
pra acestor lucrări, să acționăm în 
orice moment, cu maximă eficiență, 
pentru executarea cu ritmicitate spo
rită a lucrărilor pe șantiere. Și la 
ora actuală, o serie de intrări in 
funcțiune sint serios periclitate de

Care este ritmul lucrărilor? 
Ce solicită constructorii?

• Pe ce trebuie pus accentul?

caz nu este, din păcate, izo-
Pe ce șantiere sint necesare mă- 
imediate de indreptare a situa
și un sprijin concret din partea

suri 
tiei 
furnizorilor ?

/

fost livrate fără documentație. Pe șan
tierul Combinatului petrochimic din 
Năvodari se găsesc in stoc 3 090 tone 
de utilaje, mai precis rezervoare 
mari cu termene de punere in func
țiune tocmai în anul 1980 ; în același 
timp, nu am primit documentația 
pentru construcția fundațiilor nece
sare montării a 800 tone de utilaje 
de la instalația de oxid-etilenă-gli- 
coli. Tot pe acest șantier au sosit 
părți de rezervoare din etapa a doua 
a rafinăriei, investiție încă nepro
iectată și neaprobată, dar în schimb 
nu am primit circa 2 500 tone de u- 
tilaje, cu termene de livrare expi
rate. necesare pentru punerea in 
funcțiune a primei etape a rafinăriei.

— Pentru a oglindi realitatea, 
trebuie să spunem că există nu
meroase utilaje nemontate din cauza 
unor deficiente manifestate in activi
tatea constructorilor și montorilor, a 
slabei conlucrări dintre aceștia, cu 
toate că aparțin de același minister 
coordonator.

— Foarte adevărat. Aproape 30 la 
sută din volumul stocurilor actuale 
sint rezultatul reasigurării fronturi
lor de montaj de eătre constructori. 
Iar faptul că pe alocuri — și a- 
mintesc aici șantierele Rafinăriei 
Brazi. întreprinderii de alumină 
Tulcea, instalațiile de polietilenă de 
joasă presiune și oxoalcooli de la 
Combinatul petrochimic Timișoara, 
instalația de materiale fotosensibile 
de la C.I.A. Tîrgu Mureș, Uzina de 
produse clorosodice Giurgiu ș.a. — 
constructorii și montorii nh și-au 
corelat riguros eforturile ridică si 
mai stringent problema Întăririi co
laborării dintre noi și ceilalți factori 
participanți la procesul de realizare 
a investițiilor, necesitatea introduce
rii unei discipline ferme in îndepli
nirea sarcinilor.

— Cum este posibilă apariția 
neajunsurilor in domeniul livrărilor 
de utilaje, din moment, ce. prin in
termediul calculatorului electronic, 
se ține o evidență strictă și se face 
o programare' exactă a acestora ?

— Vă referiți, desigur, la progra
mul „SIMONT", elaborat de ministe
rul nostru, prin intermediul Centru
lui de organizare si cibernetică în 
construcții. Scopul declarat al acestui 
program este de a asigura o planifi
care precisă a livrărilor de utilaje 
și, pe această bază, o organizare și o 
desfășurare cu ritmicitate riguroasă a 
lucrărilor de construcții, și montaj. 
Trebuie să spunem deschis insă că 
acest program nu și-a atins scopul. 
Cauza principală constă in faptul că 
el rămine o preocupare aparținind 
aproape în exclusivitate constructori
lor și montorilor, deoarece nici bene
ficiarii și nici furnizorii noștri nu-1 
recunosc și nu-1 iau in considerație. 
Prima consecință negativă a acestei

modul defectuos In care unii benefi
ciari si furnizori, fără să tină sea
ma de solicitările constructorilor și 
montorilor. au programat livrarea 
utilajelor pentru obiectivele și ca
pacitățile planificate în acest an.

— Concret. la ce vă referiți 1

— Mă refer la necesarul de utilaje 
pentru punerea în funcțiune a tuturor 
investițiilor' planificate în anul 1978. 
După calculele noastre, acesta este 
asigurat de furnizori și beneficiari 
numai în proporție de 65—70 la sută.

— Ce măsuri preconizați pentru 
.eliminarea acestor neconcordante ?

— în condițiile acestei programări 
necorespunzătoare din partea furni
zorilor, se impune ca aceștia să res
pecte pentru fiecare șantier și pe 
fiecare utilaj in parte măcar progra
mul de livrări din acest trimestru, 
în al doilea rînd. trebuie respectată, 
de către beneficiarii noștri din in
dustria chimică, hotărirea comună 
de a 
rite, 
rele 
Brazi 
formații 
aduc o ______ . .
realizarea în ritm susținut a lucrări
lor de montaj, în schimb, la alte in
vestiții — combinatele petrochimice 
din Teleajen și Brazi, de pildă, deși 
beneficiarii in cauză au posibilitatea, 
iar stadiul lucrărilor reclamă pre-' 
zența lor masivă pe șantier, aceștia 
n-au asigurat decît jumătate din 
efectivele de muncitori la care s-au 
angajat. Or, o atare situație nu mai 
poate fi tergiversată, dacă beneficia
rii în cauză sînt hotărî ti să sprijine 
efectiv intrarea cit mai rapidă 
funcțiune a noilor capacități.

chimică.
participa șl ei, cu forte spo- 
la montaj. Dacă pe șantie- 

combinatelor
și Făgăraș au 

de lucru 
contribuție

chimice din fost constituite 
puternice, care 
importantă la

IN VATRARECORD DE PRODUCȚIE
DE LA TlRGOVIȘTE

re agregat din dotare. 
De altfel, pină în pre
zent. noua cetate a fo
cului nestins din Tîr- 
goviște a produs, m 
plus, pe seama folosi
rii la parametri supe
riori a capacității cup
toarelor. a agregatelor 
cu flux tehnologic

SIDERURGICA

Siderurgiștii tirgo- 
visteni au elaborat în 
prima decadă din luna 
mai. peste prevederile 
de plan, in medie cite 
80 tone produse pe zi, 
inregistrind astfel cea 
mai mare producție 
din acest an pe fieca-

continuu și în condi
țiile valorificării mai 
bune a metalului — 
aproape 10 000 tone o- 
țeluri speciale, bare și 
blocuri forjate, tablă 
electrotehnică. lami
nate finite și alte pro
duse. cu performante 
tehnice ridicate.

——— O ilustrată pe adresa....-----------
COMBINATULUI DE CELULOZĂ, HiRTIE Șl FIBRE ARTIFICIALE DIN 
BRĂILA, care a înregistrat o însemnată depășire — de 10 milioane kWh 

a consumului de energie electrică pe primele patru luni ale acestui an

Nu vad nici urmă de risipa I...
Desen de Ștefan COCIOABA

Cuvintul de ordine in agricultură : întreținerea culturilor. La tloarea-soarelui, plantâ care se dezvoltâ bine, meca
nizatorii din multe unități agricole lucrează de la ivirea zorilor pînă la apusul soarelui. Adică, zl lumină

La întreținerea culturilor

UNA ORGANIZARE 
ÎNTĂREȘTE RĂSPUNDEREA

în județul Bihor, culturile prăsitoa
re ocupă o suprafață de circa 100 000 
hectarb, suprafață pe care, potrivit 
indicațiilor comandamentului jude
țean. prima prașilă manuală sau me
canică trebuie să se încheie în cel 
mult 7—10 zile. Aceasta înseamnă că 
.trebuie să se lucreze zilnic cu o vi
teză de cel puțin 10 000 de hectare, vi
teză care poate fi realizată și depăși
tă chiar in condițiile de lucru din a- 
ceastă primăvară. Principalul argu
ment : forța umană și materială mo
bilizată pentru executarea acestor 
lucrări. Numai in sectorul coopera

în Bihor - experiențe 
care merită 

a fi cunoscute 
și generalizate

Convorbire consemnată de
Ing. Cristian ANTONESCU

BÎRLADÎNTREPRINDEREA DE RULMENȚI

eficienței producțieiinovatori în sprijinulO largă mișcare de
La întreprinderea de , rulmenți 

din Bîrlad s-a cîștigat o valoroasă 
experiență in dezvoltarea si creș
terea capacităților de producție 
prin autodotare. La această acțiu
ne participă' numeroși membri ai 
colectivului care 
prin gindirea și 
tie. Edificatoare 
cîteva cifre : de 
treprinderii s-au 
măr de 2 615 inovații din. care 
aplică peste 1 400, iar din 24 de in
venții propuse, 16 au fost brevetate. 
De la începutul acestui an se va
lorifică în producție alte două și 
este în curs de definitivare o nouă 
invenție cu sprijinul unui colectiv 
de specialiști de la Institutul poli
tehnic Iași.

După cum am fost informați, efi
ciența economică postcalculată obți-

sprijină producția 
forța lor de crea- 
sînt în acest sens 
la înființarea in- 
inregistrat un nu- 

se

nută prin creația tehnică a colec
tivului întreprinderii este de aproa
pe 70 milioane lei. Valoarea mași
nilor fabricate în cadrul acțiu
nii de autoutilare la l.R.B. — 
mașini unelte, utilaje și echi
pamente tehnologice de mare ran
dament și complexitate tehnică 
— depășește 100 milioane lei. Tot
odată, se satisfac cereri ale între
prinderilor din țară privind mașini, 
utilaje, echipamente specifice pro
ducției de rulmenți. Astfel se con
tribuie la realizarea unor economii 
valutare atît Ia I.R.B. cît și la în
treprinderile ale căror comenzi le 
onorează.

Creația^ tehnică este stimulată 
puternic în cadrul Festivalului națio
nal „Cintarea României". Dintre su
tele de inovatori din întreprindere,

peste 50 la sută sint maiștri și 
muncitori fruntași in întrecerea 
socialistă. în prezent se depun 
eforturi notabile pentru realizarea 
unor noi utilaje de înaltă produc
tivitate, care să asigure reduce
rea consumurilor de materii pri
me, materiale, combustibili, ener
gie electrică. Sint în curs de fina
lizare proiectele unor noi mașini, 
utilaje, echipamente tehnologice.

în fotografie — semnată de Gh 
Mocanu, din cadrul întreprinderii — 
una din recentele creații ale co- 
lectivujui de la l.R.B. : Mașina 
pentru frezarea bucșelor de rolă a 
coliviilor ce se folosesc în con
strucția de rulmenți.

C răci un LALUCI 
corespondentul „Scinteii"

tist al agriculturii au fost organizate 
și acționează efectiv aproape 4 300 
echipe mixte de mecanizatori și coo
peratori cu un efectiv total de a- 
proape 90 000 de oameni. Mărimea 
acestui efort este întregită de ritmul 
cu adevărat neobișnuit in care s-a 
lucrat în cele citeva zile bune de lu
cru.

în mijite unități, mai ales în cele 
cultivatoare de legume, a trebuit să 
se lucreze și pe ploaie. în asemenea 
condiții de excepție s-a muncit practic 
aproape toată săptămîna trecută și 
prima parte a acestei săptămini. Ex
plicația unei asemenea mobilizări o 
găsim, tinalizind efortul temeinic și 
rodnic de organizare, care a stat la 
baza pregătirii acestei campanii agri
cole. în climatul de ordine si discipli
nă statornicit, de acum, în rîndul ce
lor mai multe formațiuni de lucru, 
în cooperativa agricolă din Mădăras, 
bunăoară, am întâlnit in cimp toate 
cele 27 de echipe specializate care

■ lucrau cu efectivele complete la pră- 
șitul sfeclei de zahăr și porumbului. 
La sfeclă, formațiile conduse de Iu- 
liana Petrar și Maria Ionuț erau la 
a doua prașilă, iar la porumb, 7 din 
cele 16 echipe specializate erau tre
cute de jumătate cu prima prașilă 
manuală. Noțiunea de echipe spe
cializate introdusă la Mădăras de că
tre președintele cooperativei, tovară
șul Teodor, Maghiar, nu definește 
numai p „forțnulă organizatorică" 
nouă in agricultura noastră coopera- 

■ tistă, ci mai ales una funcțională, 
avind la bază un înalt grad de cali
ficare și specializare a lucrătorilor 
din agricultură. Prin ce se caracteri
zează de fapt echipele specializate ? 
Ele sint formații de cooperatori, ca
lificate prin cursurile agroindus
triale, care practic lucrează pe în
treaga perioadă de vegetație numai 
in cultura pentru care au fost pre
gătite. Acestea răspund nu numai 
de realizarea și valorificarea produc
țiilor principale planificate de ce
reale Sau plante tehnice, ci și de va
lorificarea superioară a produselor 
secundare. Mai este apoi și avanta
jul disciplinei bune — cum o numea 
tovarășul Teodor Maghiar. „Se vine 
și se pleacă exact ca la fabrică, doar 
orarul de lucru e altul".

După o formulă organizatorică 
proprie acționează și cele 7 echipe 
mixte de la cooperativa agricolă din 
Vaida. In ziua raidului nostru în
treaga forță de muncă activă a coo
perativei era concentrată in grădina 
de legume, unde se plantau ultimele 
răsaduri de tomate. Cei 380 de oa
meni pe care, în trei zile la rînd, 
nici ploaia și nici vîntul nu i-au putut 
opri pînă nu au pus in pămint, fir 
cu fir, toate cele aproape un mi
lion de tomate. Adică lntr-un timp 
de două ori mai scurt decît in 
obișnuit.

La Vaida, 
numără nici 
meni. Dar cei 
între 330 și 380 de norme pe 
Numărul de norme ce revine în 
die pe cooperator, in acest an, bună
oară. depășește de acum 120 ; sint 
insă si dintre cei care depășesc 
200. Marea lor majoritate au fost 
efectuate in lucrări pur agricole. La 
Vaida — ne spunea președintele coo
perativei Alexandru Naghy — nu se 
exagerează cu lucrări inutile, dar noi 
nu am văzut parcelă de porumb ră
sărită care să nu fie prășită, ca să nu 
mai vorbim de sfeclă unde se pregă
tește a doua sapă. Curate și pregăti
te in condiții deosebite sînt si planta
țiile de vie și pomi. Toate lucrările 

. au fost executate, la timpul lor. de nu
mai aceleași șapte formații de lucru 
care minuiesc deopotrivă i 
grădina sau in lanurile din 
foarfecă în vie sau in livadă, 
să facă ghivece nutritive, 
și să trateze răsaduri.

La aceste secvențe din 
lucrătorilor din cele două 
ve agricole prezentate am mai adăuga 
rezultatele bune obținute de coope
rativele agricole din consiliile inter- 
cooperatiste Diosig, Săcuieni, Tileagd 
și Salonta, unități situate, prin acti
vitatea lor, printre primele pe județ. 
Desigur, lucrările de întreținere a 
culturilor în județul Bihor sînt abia 
la început și încă mult îngreunate de 
precipitațiile abundente. O privire de 
ansamblu asupra cifrelor statistice 
impune constatarea că această săp- 
tămină devine hotăritoare 
încheierea primei prașile la 
din epoca intii și chiar pe 
țele de porumb semănate 
ploilor. în acest scop trebuie făcute 
eforturi, in continuare, pentru ca 
viteza planificată zilnic să fie atinsă 
și chiar depășită fără a scăpa nici 
un moment din vedere calitatea lu
crărilor.

forța de muncă 
măcar 400 de 

care lucrează

CONTRASTE

mod

nu 
oa- 
fac 
am 

me-

sapa in 
i cîmp, 

știu 
să crească

activitatea 
cooperati-

pentru 
culturile 
suprafe- 
Înaintea

Aurel POP 
Iosii POP

BUGETUL DE
(Urmare din pag. I)

creează 
. prin

cheltuieli al întreprinderii < 
condiții pentru a se acționa, 
pirghii economice concrete, prin e- 
fortul propriu 
de calcul — pentru 
rezultate superioare, 
cii cit mai mari.

Sursele principale _ 
rea veniturilor înscrise in buget wint 
reprezentate de încasările din vine
rea producției către beneficiarii uin 
țară și partenerii externi. în aces
te condiții, preocuparea pentru înde
plinirea integrală a sarcinilor pla
nificate la producția fizică. —- la 
fiecare dintre sortimentele prevăzu
te — a tuturor indicatorilor calitativi; 
precum și respectarea riguroasă a o- 
bligațiilor asumate prin contracte 
devine un obiectiv central al activi
tății fiecărui colectiv. Cerința de 
bază a autogestiunii — și anume : 
acoperirea integrală a cheltuielilor 
din veniturile proprii și realizarea 
beneficiilor din care să se constituie 
fondurile întreprinderii stabilite in 
bugetul de venituri si cheltuieli — 
impune să se acorde toată atenția, 
in mod constant, asigurării desfacerii 
prin contracte a întregii producții. 
Este vorba, deci, de implicarea di
rectă a unităților în activitatea de a- 
provizionare si desfacere. în aplica
rea fermă a măsurilor stabilite de 
conducerea partidului de interzicere 
a introducerii in fabricație a produ
selor care nu au certitudinea livră
rii lor prin contracte sau comenzi 
ferme.

Ridicarea stăruitoare a eficienței 
economice — obiectiv prioritar al ac
tivității economice a fiecărei în
treprinderi — este condiționată 
de reducerea continuă a chel
tuielilor și. în mod deosebit, a celor 
materiale. Acesta este motivul pen
tru care în buget 
ritate cheltuielile 
marfă vindute si 
direcțiile in care _____ __ — ------
neze pentru diminuarea lor. în acest 
sens, o atenție deosebită trebuie 
acordată reducerii tot mai accentuate 
a consumurilor materiale, concomi
tent cu ridicarea calității produselor, . 
valorificării superioare a materiilor 
prime si materialelor, creșterii pro
ductivității muncii, reducerii la stric
tul necesar a cheltuielilor adminis- 
trativ-gospodărești, înlăturării orică
ror cheltuieli neeconomicoase etc. 
Normele și normativele fixate pen

și nu prin artificii 
obținerea unor 
a unor benefi-

pentru realiza-

sînt înscrise cu cla- 
aferente producției- 
încasate. precum și 
trebuie să se acțio-

VENITURI Șl CHELTUIELI
tru fiecare din cheltuielile prevăzute 
in buget sint obligatorii. înfăptuirea 
lor în practică corespunde indicații
lor conducerii partidului referitoare 
la aplicarea unui strict regim de eco
nomii.

Componentele valorii producției 
nete înscrise in bugetul de venituri 
și cheltuieli oferă posibilitatea efec
tuării unor temeinice analize, pe 
baza cărora organele de conduce
re colectivă ale fiecărei întreprinderi 
pot adopta cele mai potrivite soluții 
și decizii pentru creșterea producti
vității muncii, mecanizarea și auto
matizarea lucrărilor, reducerea chel
tuielilor generale ș.a., astfel ca bene
ficiul să fie cit mai mare. în con
textul autogestiunii economico-finan- 
ciare. fiecare colectiv de oameni ai 
muncii este direct interesat 
zarea unei producții nete, 
neficiu cît mai ridicate.

Așa cum s-a stabilit 
C.C. al P.C.R. din martie 
ficiul va participa la constituirea tu
turor fondurilor proprii ale între
prinderii ce se înscriu în buget — 
și anume : fondul de dezvoltare eco
nomică ; fondul mijloacelor circu
lante ; fondul pentru construcții de 
locuințe și alte investiții cu caracter 
social ; fondul pentru acțiuni socia
le și fondul pentru participarea oa
menilor muncii la beneficii. Nerea- 
lizarea beneficiului planificat va a- 
vea consecințe directe asupra modu
lui de constituire a fondurilor pro
prii ale întreprinderii, in sensul di
minuării lor fată de prevederile din 
bugetul de venituri și cheltuieli, ceea 
ce va determina apelarea la credite 
bancare neprevăzute, purtătoare de 
dobînzi, care, ia rindul lor, di
minuează beneficiul unității. Dim
potrivă, desfășurarea unei acti
vități normale, ritmice, soldată cu o 
eficiență economică înaltă va asigu
ra. in permanență, echilibrul finan
ciar al întreprinderii. Ca atare, apli
carea principiului autogestiunii eco- 
nomico-financiare a întreprinderilor 
implică luarea tuturor măsurilor pen
tru asigurarea integrală a fondurilor 
proprii prevăzute in bugetul de ve
nituri și cheltuieli.

Pentru formarea fondurilor nece
sare dezvoltării generale a societății 
s-a hotărit ca o parte din valoarea 
producției nete create în industrie 
să fie prelevată la bugetul de stat. 
Totodată, s-a stabilit că pentru sti
mularea colectivelor de oameni ai 
muncii in realizarea și depășirea 
producției nete se va preleva la bu-

a
in reali- 
unui be-

Plenara
a.c., beue-
la

getul de stat, din valoarea produc
ției nete obținute peste plan, o cotă 
mai redusă. Această reglementare, 
ca de altfel și alte măsuri de per
fecționare a mecanismului econo- 
mico-financiar au menirea de a con
tribui la ridicarea mai rapidă a efi
cientei economice,

După cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al partidului, in cuvintarea rosti
tă la plenară, nimeni nu trebuie să 
se aștepte la minuni doar prin însăși 
adoptarea hotărîrii cu privire la per
fecționarea conducerii și planifică
rii econpmico-financiare. Decisivă 
este aplicarea fermă a tuturor celor 
stabilite. In acest sens. o importanță 
deosebită prezintă analiza permanen
tă a modului în care se înfăptuiesc 
prevederile bugetului de venituri și 
cheltuieli, inclusiv a indicatorilor și 
normativelor de eficiență, cum sînt 
beneficiile și producția netă la 1000 
lei fonduri fixe, cursurile de revenire 
ale produselor in activitatea de comerț 
exterior, aportul valutar al produselor 
la export ș.a. Analiza trebuie să se 
refere, de asemenea, nu numai la 
ceea ce s-a stabilit prin buget, ci, 
mai cu seamă, la neajunsurile care 
influențează negativ îndeplinirea o- 
biectivelor stabilite. Așa. de exem
plu. pentru neîndeplinirea obligații
lor asumate prin contracte, 
treprinderile plătesc amenzi 
penalități care, pe baza legii, 
reflectă direct în beneficiile 
sate la dispoziția unităților econo
mice. Apariția unor asemenea chel
tuieli anormale in gestiunea unități
lor incalcă echilibrul stabilit prin 
bugetul de venituri și cheltuieli. De 
aefeea, încă de la început, cind se 
fac astfel de cheltuieli, trebuie tras 
un semnal de alarmă în privința mo
dului in care se desfășoară activita
tea economico-productivă si să se 
treacă, neintîrziat, la determinarea 
cauzelor care au generat plata amen
zilor și penalităților respective, la 
luarea măsurilor ce se impun pentru 
curmarea unor asemenea neajunsuri.

Prin conținutul său, bugetul de ve
nituri și cheltuieli constituie un in
strument real de lucru, de decizie, 
de întărire a autogestiunii economi- 
co-financiare, ceea ce implică creș
terea răspunderii colectivelor de oa
meni ai muncii și a organelor de 
conducere colectivă din fiecare uni
tate in gospodărirea rațională a fon
durilor materiale și bănești și întă
rirea disciplinei financiare, in crește
rea continuă a eficienței activității 
economice.

in
și 
se 

lă-

Fără lampa lui Aladin...
Există de 

mea bucurii 
bucurii mici, 
firească bucurie 
trăit colectivele 
oameni ai muncii din 
întreprinderea de pre
lucrarea lemnului Vas
lui. întreprinderea de 
elemepte pneumatice 
și aparate de măsură 
Bîrlad și întreprinde
rea de tricotaje Huși 
cînd au constatat că — 
datorită. în primul 
rînd. calităților lor de 
buni gospodari — a

cind tu
rnări și 
Mare și 

au 
de

fost economisită, pe 
ansamblul iudetului 
Vaslui, o cantitate de 
energie electrică de 540 
MWh.

Cind au aflat însă 
că ceea ce au strins ei 
cu mult efort și foar
te mare grijă au ri
sipit alții, bucuria li 
S-a împuținat... Cu
rioși, s-au intrebat cine 
sint aceștia. N-au avut 
nevoie de vreo lampă 
a lui Aladin ca să-i 
găsească. A fost de a-

juns să privească pes
te gard, la unele între
prinderi vecine — ca să 
vadă cum ard Încon
tinuu... becurile nepă
sării. Descoperirea a 
făcut să le cam piară 
bucuria, aflind că. din 
cauza unora, consumul 
de energie electrică ne 
ansamblul iudetului a 
fost depășit cu 6.5 la 
sută. Vorba ceea, ce au 
strins unii cu o mină 
au risipit alții cu a- 
mindouă 1...

Și incăpățînarea poate fi un
Î1 cunoașteți pe Ion 

Rotaru ? Dar pe Lu
cian Istrate ? Desigur, 
cei mai mujți dintre 
dumneavoastră n-au 
auzit de ei pînă acum. 
Vi-i prezentăm noi. 
Sint doi muncitori de 
la trustul I.A.S. ..Mi
hail Kogălniceanu". 
iudetul Tulcea. Foarte 
oe scurt, doi „incăpă- 
țînați". Primul. Ion 
Rotaru, s-a ..încăpățî
nat" să dea de ca
păt. neajunsurilor unor 
pompe de iniectie (de 
la motoarele cu 
sint echipate 
nele C-12). L-a

asta randamentul 
scăzut. Si. totoda- 

scepticismul. ce- 
„Dacă pom- 

astea — din im- 
- nu sînt bune, 
că ai să faci tu 
minune ?“ „Nu 
noi trebuie să

sfetnic bun

care 
combi- 
impins

Recent, pe unul dm 
șantierele de locuințe 
aparținind trustului de 
construcții locale Bra
șov s-a întrerupt lu
crul la mai multe 
blocuri. Aparent, oin- 
tîmplare. Am aflat 
însă că asemenea „in- 
timplări" se produc și 
pe șantierele altor u- 
nități de construcții.

— N-avem ciment. 
Hoghizul nu ni-1 
vrează ritmic — 
s-a spus.

— Ce se Intimplă 
Hoghiz, de ce nu 
livrează ciment? —
întrebăm pe directo
rul combinatului.

la 
lor 
tă„ 
lorlalti. 
pele 
port 
crezi 
vreo 
eu. ci __ _____ _
facem ceva", a replicat 
Ion Rotaru.

Si. într-o 
nea" s-a 
ieșit — din 
si inteligenta oameni
lor — o pompă de in
jecție 
anul 
I.A.S.
235 000

zi. „minu- 
produs. A 
priceperea

care a adus în 
trecut trustului 
o economie de 
lei valută.

Povestea lui Lucian 
Istrate seamănă ca 
doua picături de apă 
cu cea dinții. „încă- 
păținarea" lui s-a con
centrat asupra blocu
rilor de motor de la 
tractoare, care la un 
anumit grad de uzură 
erau aruncate la fier 
vechi. A pus la punct 
un dispozitiv de recti
ficat lăcașul cămășilor 
de cilindri și... econo
mia obținută se ridică 
la 500 000 lei.

Ce fac acum cei 
doi ? Bineînțeles, nu 
s-au „potolit". Dimpo
trivă. Succesul le-a dat 
aripi.

Cimentul și... șlagărele
— o 

ciudat, 
putem 
tele, nu pentru că 
n-am , putea produce 
ciment la nivelul sar
cinilor de plan. De 
altfel, silozurile noas
tre sint arhipline...

Și atunci? Ni se pre
cizează că această 
stare de lucruri a fost 
creată și menținută 
datorită faptului că 
C.F.R.-ul nu asigură 
în totalitate și ritmic 
capacitățile necesare 
transportării cimentu
lui. Numai in prime
le două decade ale lu
nii aprilie, din aceas-

să vi se pară 
dar noi nu ne 
onora contrac- 

pentru

li
ni
la
se
il

tă cauză n-au putut 
fi transportate 25 000 
tone ciment.

Acestea sint faptele, 
bine cunoscute de alt
fel de conducerea Re- 

, gionalei C.F.R. Brașov.
Necunoscute rămîn 
insă — deocamdată — 
măsurile de soluțio
nare. Pînă cind le vor 
afla, cei de la combi
natul din Hoghiz fre
donează două șlagăre: 
„Glasul 
tren e o 
suspine" 
drum, pe 
drum, dar... la Hoghiz 
nicidecum".

roților 
șoaptă 
și „Tot 
drum,

de 
de 
pe
Pe
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Și eu am prejudecata că, 
între speciile dramaturgiei, 
comedia e mai măruntă de
cît drama, reprezintă mai 
puțin, are un aer mai efe
mer și o tintă mai imedia
tă; că lucrurile mari ale a- 
cestei lumi tin mai mult de 
caracterul grav, de pune
rea și înfruntarea proble
melor serioase, de aborda
rea vieții din unghiul me
ditației, încleștării eroice, 
fiorului tragic. Prețuiesc 
mai mult monumentalul cu 
șanse de durată decît gîdi- 
liciosul derizoriu al impre
siei sensibile. Iubesc mai 
mult muzica simfonică de
cît muzica folk. Număr 
preferințele mele între dra
maturgii lucizi și problema
tici si constat că afară de 
marii integratori ai 
diei în dramă, de 
Shakespeare, ultimii 
sute de-ani au avut 
prin excepție comediografi 
marCanti, iar cei ce s-au 
impus în secolul nostru, ca 
Shaw sau Diirrenmatt. au 
reușit în bună măsură prin 
demolarea lucrurilor „se
rioase". Și eu hrănesc pre
judecata că o dramaturgie 
solidă stă în special pe pi
lonii dramei (cînd n-are 
sansa apetenței tragice), și 
că a noastră, pusă sub ge
niul unui comediograf, a 
plecat cu un serios handi
cap. atît sub raportul exer
cițiului creator cît si al for
mării publicului. Si eu am 
citit și am aflat, ba chiar 
am înțeles că poți fi foarte 
serios în comedie; care nu 
e decît o gravitate disimu
lată. întoarsă pe dos. atunci 
cind e mînuită de un spi
rit superior: dar această 
argumentare întărește pre
judecata că „seriosul" e 
primordial, și că la el se 
referă cu precădere valo
rile dramaturgiei.

Cu toate acestea, utilitatea 
comediei e atit de mare In
cit aproape nu mai e ne
voie să fie demonstrată : 
orice sală, cu orice fel de 
public, e bucuroasă să rîdă, 
să se distreze, uneori la 
texte care nu au decît in
cidental o asemenea des
tinație. Lăcomia de come
die. ca șl lăcomia de mu
zică ușoară sau de muzică 
folk e aproape inextingibi- 
lă in marele public, semn 
că aceste genuri fac bine, 
răspund la o necesitate im
perioasă a fiziologiei și 
psihologiei spectatorului, a

celui doct ca și a celui nea
vizat.

Din cauza acestei atitu
dini sau aptitudini funda
mentale au șansă si come
diile maF puțin reușite, cele 
cu o tintă mai modestă sau 
aproape fără nici o tintă, 
cele de pur agrement, liri
ce, burlești, 
cele unde totul e 
unde lumea 
situațiile, se 
soluțiile ies 
pălărie, iar 
lentă, plină _____
găselnițe dibace, cu iz șme
cheresc sau bufon. Come-

caricaturale, 
posibil, 

e mirobolantă, 
întorc pe dos, 
neașteptat din 

limba e trucu- 
de poante șl

sîa că e foarte deștept si 
chiar făcea pe deșteptul cu 
toată lumea. Credea vecina 
noastră că nu i se vede 
viata aventuroasă, imoral- 
picantă ? Uite că i se vede 
în piesă. Credea cel care 
dă lipsă la cîntar. cel care 
ia șpert, cel care... etc. etc. 
etc? în forma asta comedia 
reface și afirmă o morală 
elementară, naturală, un 
bun simt care a fost mereu 
traumatizat si care dorește 
să se recupereze, 
scandal comic.

Tipul pe care 
cred că-1 iubește

cu puțin
publicul 

cel mai

potriva Înghețului rutinier, 
a șabloanelor și automati
zării psihice. Năzdrăvanul 
trebuie să fie „al dracului", 
adică să înfrîngă logica 
formală șablonardă, cara
pacea banalului si canoni
cului.

Cind ișl vede astfel pro
blemele reduse și aduse la 
fază de amuzament, spec
tatorul se destinde, chiar și 
pentru un moment, pleacă 
cu convingerea că dracul 
nu e chiar așa de negru cît 
i se părea altădată. Comedia 
servește deci ca relativizare 
a diferitelor tensiuni care

come- 
tipul 
două 

numai

Probleme ale dramaturgiei actuale
/

COMEDIA
ca fapt sociologic

Opinii de Paul EVERAC

dia trebuie privită astăzi 
nu numai la nivelul exi
gentelor ei literare si artis
tice. dar ca o adevărată te
rapie, ca un fel de a da 
satisfacție imediată unor 
oameni dispuși să si-o caute 
pretutindeni. N-are nici un 
rost să facem pe rafinați!, 
să ne facem că nu vedem 
această necesitate populară 
puternică, această aspirație 
cvasiunanimă, venită in 
parte din firea unui popor 
foarte organic și visceral, 
iar în parte din constrîn- 
gerea inevitabilă a com
plexității vieții sociale mo
derne.

Probleme ? Sigur, și pro
bleme. Dar probleme avem 
o mulțime, de toate felu
rile, la toate orele. Ia să 
mai avem și un pic de ne- 
probleme, sau să le vedem 
rezolvate prin hocus-pocus, 
sau să ne vedem înțeleși si 
răzbunați de autorul dra
matic. care îl arde pe cel 
care ne arde, sau îl face 
de două parale pe cel care 
ne face de două parale, 
sau îi spune că e necinstit

' celui căruia nu i-a spus 
încă nimeni, sau arată că e 
prost cel care avea impre-

mult în comedie este tipul 
năzdrăvanului, al insului 
care poate face și spune 
lucruri neobișnuite, care 
iese miraculos din situații 
grele, datorită istețimii și 
vitalității sale, sau înfundă 
pe alții cînd nimeni nu se 
mai așteaptă, 
năzdrăvanul e 
frustrat, toate 
capul lui. însă 
tă și el dejoacă_ pe 
toți agresorii, 
își răzbună, 
nul, un început de 
plex de frustrare, complex 
absolut comun în condițiile 
in care viata îmbie imagi
nației perspective fabuloa
se. mai greu de realizat în 
timp scurt, așa încît fiecare 
se simte puțin frustrat de 
ceea ce ar putea să fie. 
Năzdrăvanul reușește însă 
instantaneu (ca la teatru) 
și publicul îl urmează cu 
plăcere, fiindcă il vede să
rind etapele. Publicul ro
mânesc, mai ales, iubește 
năzdrăvanul în toăte ipos
tazele. chiar și în cele mai 
puțin morale, dacă are o 
motivație umană vitală, 
dacă „trăiește". A trăi este

a

De obicei, 
la început 
se sparg în 
capul rezis- 

rînd 
Spectatorul 

cu năzdrăva- 
com-

în acest fel protesta îm-

obiectivate sl prinse în 
ramă comică par chiar a- 
greabile.

Și mai bucuros e specta
torul cînd. prin intermediul 
comediei străine, vede „cum 
fac alții", rîde de ei, con
stată că nici aceia nu sînt 
scutiți de probleme, că și 
ei au o joacă cu destinul 
lor. fiind citeodată deasu
pra, cîteodată dedesubt, că 
și lor le mai moare capra, 
ori le mai învie cocoșul 
după ce a fost băgat în 
cuptor și în fîntînă. Aceas
tă excursie agreabilă prin 
alte zone și mentalități dă 
toate plăcerile turismului și 
caracterizează pe „ceilalți" 
decontractînd pe spectato
rul nostru de eventualele 
sale complexe, fiindcă a- 
tunci cind rîzi de cineva e 
semn că participi la critica 
mentalității lui. considerîn- 
du-te firește intact, dacă 
nu chiar superior.

în fine, comedia mai dă 
si un coeficient ridicat de 
simpatie, actorul comic e 
de obicei simpatic, si își dă 
osteneala să fie si mai sim
patic. să te simpatizeze : cu 
el comunici, cu alte cuvin
te. mai direct decît cu cel

ce-tl propune dramă si În
țeles grav, care eventual te 
sperie sau te zdrobește : 
nu, actorul de comedie nu 
vrea să te zguduie, el vrea 
să te aibă lingă el. îti face 
cu ochiul, vorbește popular, 
aproape fratern, și-l scoale 
astfel pe spectator dintr-o 
posibilă singurătate, nu o 
dată apăsătoare, îi dă o 
relație, dar nu neapărat la 
înălțimea ideii, ci la nive
lul simpatiei umane, de 
care uneori e mai multă 
nevoie decît de idei. Cite 
comedii nu se țin pe iradia- 
tia de simpatie a interpre- 
tilor lor, pe farmecul și 
uneori calitățile lor fizice ! 
Ele pot scăpăta la proble
matică, mesaj etc., dar pu
blicul le cere pentru că 
vrea să-i vadă și să-i simtă 
pe cei care se arată atît 
de simpatici. E și aici o 
terapie prin plăcere ime
diată. prin contactul uman 
cu exemplele care pot emi
te simpatie. într-o lume ale 
cărei ritm si complexitate 
o amenință tot mai mult.

Odată această nevoie con
statată sociologic si pusă in 
raport și cu nivelul actual 
al marelui public, 
să ne 
nu se 
multă 
media 
nută" 
problematice (să nu atace 
pe cutare, să nu arate cine 
știe ce racile sau să le re
zolve pe toate prin organe
le competente), ca si cînd 
terapeutica socială pe care 
ea o face ar trebui operată 
prin tot felul de obli
gații schematice și de a- 
coperiri. Atunci o parte din 
apetitul de teatru al ma
selor se virează spre mu
zica ușoară sau folk, iar o 
parte din apetitul comedio- 
grafilor capătă alte direcții.

Eu unul nu cred că acest 
gen. de departe cel mai 
popular, care e comedia, e 
„ținut" la nivelul Direcției 
teatrelor, al administrației 
culturale centrale. Eu cred 
că e „tinut" în conștiința 
Însăși a autorilor si in o- 
piniile unor factori de in
terferență culturală locală 
care își tem și umbra. Și 
care și-au pierdut nu nu
mai umorul personal, dar 
și legătura cu masele, cu 
acele mase care au pentru 
comedie, sociologic vor
bind. cea mai bună dispo
ziție.

rămîne 
mai întrebăm de ce 
produce la noi mai 
comedie, de ce co- 
pare tot timpul „ti
de niște rigori grav-

Alexandru TANASE
t V

„LUCIAN BLAGA
filosoful poet, poetul filosof“
Apariția studiului cvasimonografic 

Lucian 
filosof 
Cartea 
tentiei 
Cartea 
tic, succesiv, filozofia, 
literatura dramatică a lui Blaga, 

din perspectiva gîndirii 
nostru

Blaga — filosoful poet, poetul 
de Alexandru Tănase (Ed. 

Românească) se recomandă a- 
prin însuși caracterul 
aduce sub reflectorul cri- 

poezia
său.

Și
luminînd 
și sensibilității timpului 
constituenții majori ai fiecăreia din 
aceste zone de creație.

Zece din cele treisprezece capitole 
ale lucrării sînt consacrate operei fi
lozofice ; ele revelă articulațiile in
terne ale sistemului filozofic cristali
zat în cele patru „trilogii" (trilogia 
cunoașterii, a culturii, a valorilor și tri
logia cosmogonică), nu fără a prezen
ta și eseistica filozofică premergătoa
re acestor construcții, precum și o 
seamă de articole ulterioare. în de
mersul său interpretativ, exegetul, 
fără a se lăsa intimidat de 
prestigiul bibliografiei critice anteri
oare, examinează cu ochi critic, 
preia, respinge sau amendează ju
decăți atît favorabile cît și defavo
rabile formulate de indiferent cine, 
in perioada interbelică si după al 
doilea război mondial. Creația filo
zofului avînd par
te. si în trecut și 
în zilele noastre, A
de nu puține in- 
terpretări erona- *' 
te, denaturante, 
cercetătorul se consideră, pe drept cu- 
vint. obligat să înfățișeze fiecare com
partiment al ei în spiritul adevărului, 
să dea cititorului imaginea exactă a 
edificiului teoretic zidit de autorul 
Spațiului mioritic, și — natural — să 
formuleze judecățile de valoare in 
consecință. Nelăsindu-se derutat de 
litera propozițiilor blagiene. a cărei 
încărcătură semantică este, adeseori, 
cu totul alta decît cea aparentă. Ale
xandru, Tănase descifrează sensuri 
umaniste și raționaliste, poziții — in 
genere — valide în multe pasaje ce 
par expresii ale unui antirationalism 
absolut. Exegetul nu pierde nici o 
clipă din vedere faptul că Lucian 
Blaga utilizează un limbaj metaforic 
și că. în general, terminologia sa in
clude o seamă de concepte a căror 
sferă acoperă alt conținut decît cel 
curent. „Dogmă", „mister", „eestază". 
„transcendent" etc. sînt termeni care 
in filozofia lui Blaga exprimă cu to
tul altceva decît în nomenclatura re
ligioasă. Reliefînd tot ce. după opi
nia sa. e valoros si în concordantă 
cu gîndirea științifică, criticul nu tre
ce sub tăcere limitele, confuziile, ero
rile cugetătorului, nu omite să de
nunțe franc (dar respectuos) poziția 
sa agnostică în probleme de bază ale 
filozofiei, orientarea sa idealist și 
spiritualist metafizică, anistorismul 
său. Aplică însă judecățile diferen
țiat. Examinind, bunăoară, con
cepția ontologică a lui Blaga. expusă 
îndeosebi în Diferențialele divine, 
Alexandru Tănase nu o respinge in
tegral (găsește, de pildă, că teoria 
„cenzurii transcendente" „nu-1 exclu
de pe om de la cunoaștere în general, 
în sensul agnosticismului si incomu- 
nicabilitătii totale, ci de la cunoaș
terea absolută", și „aceasta se face 
in favoarea rosturilor existenței..."), 
dar subliniază că filozofia blagiană a 
existenței „se definește ca o filozofie 
idealist-obiectivă. cu unele influente 
teiste", si constituie „partea cea mai 
puțin viabilă, mai speculativă" a sis
temului din care face parte. Față de 
teoria dogmaticului, temelia gnoseo
logiei blagiene. exegetul adoptă o a- 
titudine dezaprobatlvă clară. Dar 
fără a nega, fjrește. justețea conside
rațiilor despre paradoxii ca atare. 
Paradoxul logic reprezintă, după pă
rerea sa. „o formă superioară a gin- 
dirii dialectice" ; paradoxul dogmatic, 
in schimb, „duce inevitabil la absurd" 
și „eonul dogmatic este tot atit de 
depășit ca si cel creștin, pe care Bla
ga însuși îl consideră perimat". O a-

deziune entuziastă — nu însă totală, 
nediferentiată — obțin din partea 
criticului multe dintre tezele blagie- 
ne din Trilogia culturii și Trilogia va
lorilor. în special cele privitoare la 
„orizonturile" românești, la locul ar
tei în sistemul de valori spirituale, la 
„religie și spirit". Subliniind cu in
sistentă caracterul nereligios al spi
ritualismului blagian, exegetul re
levă implicit profundele deosebiri de 
concepție dintre filozof și directorul 
revistei Gîndirea, în care i-au apă
rut numeroase capitole din „trilogii". 
Alexandru Tănase e de părere (în o- 
pozitie declarată cu subsemnatul) că 
Blaga nu reprezintă „stingă" Gîndirii 
(deși el însuși a afirmat-o), ci se si
tuează. obiectiv, in afara orizontului 
gindirist. Depinde însă ce accepție 
dăm termenilor ! Stăruitor este relie
fat. pe toată întinderea discursului 
critic, dar in capitolele rezervate fi
lozofiei culturii cu deosebire, caracte
rul umanist al teoriilor blaaiene 
(mentionîndu-se. de exemplu, că 
„transcendentă nu înseamnă dincolo 
de omenesc, ci o depășire a condiției 
imediate, de ființă telurică, a omu
lui"). precum si sensul patriotic al 
multor demersuri
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— Răsfoind catalogul ilus
trat al galeriei de la Sf. 
Gheorghe. am constatat că 
aproape toate lucrările a- 
parțin celei mai de seamă 
teme a creației dv. — care 
vă asigură un loc aparte în 
contextul picturii românești 
contemporane — aceea de 
evocare a satului transil
van, a oamenilor si civili
zației sale.

— Observația este valabi
lă și în cazul lucrărilor do-

„Portret de studentă

mierli pe tară. Producție a stu
diourilor americane
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clasice : Costas 
Prezintă Petre

nate Muzeului de artă din 
Cluj-Napoca, după cum co
respunde, cred, adevărului 
și părerea că tematica țără
nească a asigurat creației 
mele un caracter specific, 
derivat dintr-o cunoaștere 
profundă, direttă și intimă, 
atît a creației materiale de 
mare diversitate, cît și a 
valorilor morale și spiritua
le, ce definesc civilizația 
satului românesc în com
plexitatea componentelor 
sale. Mi-am petrecut cea 
mai mare parte a copilă
riei în comuna Albești, 
unde slujba de notar 
purtat pe tata, 
în Albești trăiau in 
înțelegere — și la fel 
ișsc și azi — români, 
ghiari și sași. Cu tatăl 
am fost invitați și am 
ticipat la cele mai de 
mă evenimente ale satului 
și ale fiecărei familii, la 
toate sărbătorile și ceremo
niile sătești, unde am avut 
ocazia să cunosc cele mai 
felurite creații și tradiții 
populare, să-mi dau seama 
de marea bogăție, Origina
litate și valoare a folcloru
lui nostru. Bineînțeles, am 
cunoscut deopotrivă viața 
și munca de fiecare zi a ță
ranului din această parte 
de țară. Am călătorit apoi 
mult și am crezut că pot 
descifra caracteristici dis
tincte ale spiritualității sa
tului transilvănean, strădu- 
indu-mă, de-a lungul dece
niilor, să le găsesc echiva
lențe picturale și 
în opera mea.

îmi face plăcere 
tionez că 
specific al 
fost relevat 
în 1973 am 
expoziții personale la GyOr

l-a
De secole, 

bună 
tră- 
ma- 
meu 
par- 
sea-

grafice

să men- 
caracter 
mele a

acest 
operei 
și peste hotare.
deschis două

P. Ungară, 
presa din 
elogiat in 
elementele

și Eger, in R. 
Cu acest prilej, 
țara vecină a 
mod deosebit 
transilvane, lumina, culoa
rea și atmosfera specifică 
țării noastre, pe care lucră
rile mele le evocau. Aceas
ta se datorește, cred, și 
faptului că arta mea nu 
poate fi apreciată decît în 
perspectiva studiilor rigu
roase pe care le-am făcut 
în perioada 1924—1928 la 
Academia de arte frumoase 
din București. Printre pro
fesorii mei s-au numărat 
artiști apreciați ca G. D. Mi- 
rea, Fritz Storck și Gabriel 
Popescu, dar pentru cele 
însușite — direct sau in
direct — mă simt îndatorat 
în mod deosebit lui Paciu- 
rea, pe care l-am admirat 
profund pentru puternica 
și categorica amprentă ro
mânească a operei sale, lui 
Costin Petrescu, cu care 
am studiat afișul, decorul 
teatral, ilustrația de carte 
și tapiseria, însușlndu-mi 
cunoștințe ce mi-au fost 
adeseori extrem de utile 
în practica artistică și, 
bineînțeles, lui Ressu, de 
la care am învățat să dese
nez și să construiesc forma 
in pictură, să colorez și să 
armonizez tonurile, dar și 
să-mi concentrez atenția cu 
spirit de răspundere 
lumii singulare a 
românesc și asupra 
nicelor și demnelor
tere țărănești. Cu ceea ce 
am adunat în satele copilă
riei mele și cu cele însușite 
de la dascălii bucureșteni, 
m-am străduit să făuresc o 
viziune în care îndrăznesc 
să nădăjduiesc că Transil
vania se regăsește la di
mensiunile sale reale, de 
neconfundat, așa cum se 
regăsește in viziunea și 

Romul Ladea, 
Demian, Catul

asupra 
satului 
puter- 
carac-

opera lui 
Anastase 
Bogdan, Szolnay Sândor și 
Aurel Ciupe.

— întotdeauna ați evocat 
cu emoționantă căldură, pe
rioada uceniciei artistice de 
la București. După cei opt 
ani petrecuți pe băncile li
ceului din Odorhei. ce a 
însemnat pentru dv. expe
riența bucuresteană pe pla
nul relațiilor umane 1

— O vreme, între 1922 și 
1924, am fost nevoit să-mi 
cîștig existența ca angajat 
la casa de mode „Maison 
Agnes" din Capitală. Din 
1924 am beneficiat 
bursă și am avut, 
posibilitatea să-mi 
cru toate eforturile 
lor de la Academia < 
frumoase. Și într-un

; de o 
astfel, 
consa- 
studii- 

de arte 
______ T, _____  _.i caz 
și în altul înstî, am fost im
presionat de căldura și 
franchețea relațiilor umane, 
de omenia adîncă a legătu- 
rilor stabilite cu colegii. 
Prieteniile frățești cu co
legii români, încheiate 
anii de 
apoi și 
felurite 
vității 
neînțelegere, nici un senti
ment ascuns n-a tulburat — 
nici atunci, nici mai tirziu

în 
studii, s-au lărgit 
s-au consolidat în 
momente ale acti- 
următoare. Nici o

— relațiile noastre. Mărtu
risesc cu toată sinceritatea 
că pentru mine, de-â lungul 
vieții, un capitol al exis
tenței spirituale de primă 
însemnătate a fost 
zentat de prietenia frățeas
că cu Catul Bogdan, Anas- 
tase Demian, Alexandru 
Ciucurencu, Ion Irimescu,. 
Simion Iuca, Q. Angheluțâ, 
Gheorghe Labin, Mac Con- 
stantinescu, precum și cu 
artistul brașovean Artur 
Leiter. Relațiile senine cu 
acești artiști, confruntările 
colegiale cu ei și cu alții 
au fost, desigur, posibile .în 
condițiile de deplină liber
tate a creației asigurate în 
tara noastră,' mai ales în 
anii socialismului. Ca artist, 
ca. dascăl, ca cetățean ro
mân de origine maghiară 
am putut și pot să-mi des
fășor activitatea, alături și 
în aceleași condiții cu cole
gii mei români, germani și 
de alte naționalități. Adică 
în conformitate cu cele mai 
sincere și mai profunde 
idealuri ale mele, în con
formitate cu ceea ce îmi 
dictează conștiința mea de 
om și artist. Ceea ce con
sider firesc. în România 
contemporană artele, per
sonalitatea creatoare a ar
tistului înfloresc în deplină 
libertate.

— Împlinită sub astfel de 
semne, activitatea dv. s-a 
bucurat de o apreciere deo-

repre-

„Sdrbâtoare'
(detaliu)

și unde am contri-

„Familia1

sebită, iar personalitatea 
dv. de stima tuturor. Ar 
fi suficient să amintim aici 
numai Premiul Lecomte de 
Nouy 
V.A.P.
Artist emerit in 
meroasele ordine 
ce v-au fost acordate, ală
turi de cuvintele de elogiu 
Si recunoștință? rostite ade
sea de multi dintre cei care 
v-au fost elevi. Consem- 
nirld activitatea desfășura
tă si ca decan si prorector 
al Institutului „Andreescu", 
vă rog. in încheiere, să ne 
vorbiți despre realizările 
din cadrul secției de texti
le, pe care ați condus-o 
multi ani.

— Din Tg. Mureș, unde 
funcționam ca profesor de

in 1.926, 
in 1958,

Premiul 
titlul de 

1964, nu- 
si medalii

liceu
buit la organizarea Sindi
catului artiștilor plastici,- 
fiind și președinte, în 1949, 
am fost chemat la Cluj să 
organizez secția de textile 
a institutului atunci înfiin
țat. Aveam o experiență re
lativ bogată în acest dome
niu, încă în anii ’30 am 
lucrat mult în domeniul ta
piseriei și al colajului tex
til, cu rezultate care l-au 
determinat pe Costin Pe
trescu să-mi adreseze - in
vitația — căreia, din moti
ve personale, n-am putut 
să-i dau curs — de a ocupa 
un post în cadrul Academiei 
bucureștene. Am folosit 
însă această experiență la 
institutul clujean, infir- 
mind scepticismul cu care 
unii colegi au primit ideea 
înființării unei secții de 
textile. Evitind folcloris- 
mul, pastișa sau copierea 
superficială a motivelor, 
am pus la baza activității 
noastre studierea creatoare 
și cunoașterea sistematică 
a artei populare românești. 
Viziunea absolut decorativă, 
pe care mă mîndresc să 
afirm că am imprimat-o 
lucrărilor încă de la în
ceput, s-a bazat și pe studii 
temeinice de academie, de 
la desenul după model pînă 
la interpretarea liberă a 
motivelor, dar a fost, cel 
puțin în egală măsură, 
consecință a studierii aten
te, pe teren, a artei noastre 
populare. Nu de puține ori 
am fost cu studenții in mi
nunatele sate românești 
ale Maramureșului, ori in 
localități caracteristice pen
tru folclorul maghiar, cum 
este Călata. Cu aceste pri
lejuri, au fost cercetate cu 
responsabilitate modalități 
de lucru, s-au făcut schițe 
și fotografii, s-au însușit, 
cu alte ^"cuvinte, structuri, 
viziuni și procedee de sti
lizare ale artei populare, 
cate puteau inspira, arti
cula și susține o viziune cu 
adevărat decorativă, con
formă cerințelor estetice 
ale vremii noastre. în aces
te condiții, 
secției s-au 
de talent, 
creația textilă din întreaga 
țară. Aș menționa, apoi, că 
nu puține sînt lucrările 
foștilor mei studenți, cane 
au dus cu succes peste ho
tare mesajul artei contem
porane românești.

in atelierele 
format artiști 

activi azi în

Convorbire consemnatâ de 
Mircea ȚOCA

Ale gînditorului, 
îndeosebi al ten
tativei sale de a 
defini, din unghi 
filozofic, specjfi- 
cul românesc și 
al eforturilor de 

după 1944 de a pune în valoare gîn- 
direa filozofică autohtonă.

Operei literare a lui Blaga îl este 
rezervată aproximativ o treime din 
spațiul cărții, gam puțin. Ceea ce 
e însă de natură a provoca mirare 
este faptul că poezia si teatrul sint 
examinate independent de filozofie, 
cu toate că, potrivit chiar afirmației 
criticului, „opera lui Blaga alcătu
iește o unitate". Unghiul din care și 
versurile si piesele de teatru sînt pri
vite e filozofic, dar interferențele lor 
cu opera de reflecție nemijlocită nu 
beneficiază de cercetare. Opera lite
rară e citită — de către un critic de 
formație filozofică și preocupat de 
sensurile filozofice incluse în ele ! — 
ca și cum nu s-ar găsi cu filozofia 
autorului într-un raport osmotic. E- 
fectul nu poate fi decît autoprivarea 
de posibilitatea de a-i dezvălui di
mensiunea adîncimii. în cazul poe
ziei lirice, Alexandru Tănase proce
dează într-un chip analog celui a- 
do’ptat de Gheorghe Gana. in Opera 
literară a lui Lucian Blaga (1966) : 
detașează motive și le reliefează 
semnificațiile. Aceste semnificații 
sint însă mult mai vaste, mai pro
funde. mai tulburătoare decît este in 
măsură să o demonstreze un comen- 
tar care face abstracție de implicații
le intens dramatice — generate toc
mai de substratul filozofic — ale a- 
titudinilor lirice. întocmai ca în ca
pitolele consacrate operei filozofice, 
exegetul pune în lumină, și în cele 
privitoare la poezie și teatru, sensu
rile umaniste ale metaforelor, ale re
plicilor, ale situațiilor, demonstrînd 
că literatura lui Blaga n-a fost — de
cit foarte superficial — viciată de 
concepții inacceptabile, a căror pon
dere e de altfel departe de a fi atît de 
mare cum se credea chiar si în filo
zofie. O asemenea demonstrație este, 
desigur, binevenită, dar o analiză a 
„profunzimilor", a .cripticului" ar fi 
reliefat cu mult mai puternic speci
ficul lirismului si al vizionarismului 
dramatic blagian.

Primă încercare de a cuprinde 
într-o viziune de ansamblu largă în
treaga operă a lui Lucian Blaga. car
tea lui Alexandru Tănase explorează 
teritoriile acesteia cu bune rezultate, 
înfătisind si judecind exact, dacă nu 
geologia. în orice caz geografia ei, 
oferindu-se. în consecință, ca un in
structiv ghid de lectură, ca o utilă 
„introducere".

Dumitru MICU

• BACĂU. în cadrul Festiva
lului național „Cîntarea Româ
niei", la Bacău se desfășoară, 
între 11 și 14 mai, două mani
festări teatrale intrate în tra
diție : Gala națională a recitalu
rilor dramatice și Colocviul re
publican al criticilor de teatru. 
Participă actori de frunte din 
22 de teatre din țară. Colocviul 
criticilor — cu participarea unor 
profesori universitari, cercetă
tori, dramaturgi — dezbate 
tema : „Contribuția criticii dra
matice la dezvoltarea capacită
ții teatrului de educație politică, 
etică și estetică a maselor". Cu 
acest prilej, revista de cultură 
„Ateneu" a editat o foaie vo
lantă specială. (Gheorghe Baltă). 
• GALAȚI. Teatrul dramatic 
din Galați a efectuat un turneu

în R.P. Ungară cu spectacolul 
„Chirița in provincie". Casa de 
cultură a sindicatelor din Galați 
a găzduit festivalul-concurs de 
muzică tînără „Baladă pentru 
acest pămint". La Muzeul de 
istorie a avut loc vernisajul ex
poziției de grăyură „Valori de 
patrimoniu pe 'teritoriul județu
lui Galați". (Dan Plăeșu). • 
BRAȘOV. în sala „Arta" din 
Brașov s-a deschis expoziția 
„Zilele cărții social-politice". Cu 
prilejul deschiderii expoziției au 
fost prezentate cărțile „Epopeea 
independenței României", de 
Gheorghe Stoean și I. Gh. Pană, 
„Un soldat în căutarea patriei" 
de Petru Vintilă etc. (Nicolae 
Mocanu). • IAȘI. La Institutul 
politehnic din Iași se desfășoară 
cea de-a 10-a ediție a Festiva-

lului „Gheorghe Asachi" sus
ținut de cercurile științifice stu
dențești, cuprins în Festivalul 
național „Cîntarea României", 
în program : simpozioane, pre
zentări de comunicări și refe-

rate științifice, vernisarea unor 
expoziții, seri de poezie și mu
zică, competiții sportive etc. 
(Manole Corcaci), • SATU 
MARE. în „amfiteatrul verde" 
de la Huta-Certeze s-a desfă
șurat tradiționala „Sîmbră oșe- 
nească", străveche manifestare 
folclorică. In organizarea Con
siliului municipal al sindicate
lor, la Satu Mare s-a desfășurat 
festivalul „Ecran sătmărean" la

care au participat cinecluburi 
de amatori din 8 județe. (Octav 
Grumeza). • V RANCE A. Bi
bliotecile orășenești și casele de 
cultură din județ au organizat 
seri cultural-educative pentru 
tineret cu tema „Cunoașterea 
istoriei poporului — înaltă școa
lă de educație patriotică". „For
me și mijloace folosite pentru 
educația moral-cetățenească și 
ridicarea continuă a nivelului 
general de cunoaștere al oame
nilor muncii" a fost tema schim
bului de experiență desfășurat 
in comuna Suraia, la care au 
participat directorii așezăminte
lor de cultură din județ (Dan 
Drăgulescu). • BOTOȘANI. în 
orașul Dorohoi, în perioada 7— 
14 mai, se desfășoară a 5-a 
ediție a „Zilelor culturii și ar

tei", purtind în acest an ge
nericul „Sub flamura partidului, 
spre noi Victorii". La muzeul de 
istorie al județului Botoșani a 
fost deschis primul Salon de 
artă plastică al pictorilor ama
tori și profesioniști din județ. 
S-a constituit, totodată, un ce
naclu județean de artă plastică. 
(S. Ailenei). • NEAMȚ. în a- 
ceastă săptămînă, la Roman au 
loc „Zilele educației politice și 
culturii socialiste — Roman ’78", 
manifestare aflată la a 8-a edi
ție. Cenaclurile și cercurile lite- 
rar-artistice din județul Neamț 
sînt antrenate într-un ciclu de 
acțiuni cultural-educative sub 
genericul „Cîntec și vers nem- 
tean în Festivalul „Cîntarea 
României". (Constantin Blago- 
vid).

Un dicționar 
de cuvinte noi

Dintre nenumăratele o- 
pere lexicografice apă
rute «au în curs de apa
riție. una, cu un profil 
mai puțin obișnuit, caută 
tot mai insistent și mai 
îndreptățit un loc în tipo
logia dicționarelor ; este 
vorba de Dicționarul de 
cuvinte noi. Ideea întoc
mirii unei asemenea lu
crări nu este nouă. în 
1971. Pierre Gilbert a 
elaborat, pentru limba 
franceză. Dictionnaire des 
mots nouveaux, cuprin- 
zînd cuvintele care au 
pătruns în limba france
ză în ultimii 15 ani. Care 
ar trebui să fie trăsătu
ra esențială a Dicționa
rului de cuvinte noi și in 
ce ar consta noutatea 
lui ? în vreme ce dicțio
narele de limbă elabora
te pină acum sînt opere 
normative, care se ocupă, 
în general, de cuvintele 
românești, adaptate si în
corporate sistemului lim
bii noastre, tipul de dic
ționar pe care îl supu
nem atenției se dorește 
a fi o lucrare descriptivă 
menită să inventarieze 
faptele lexicale uzuale în 
presă, la radio, la televi
ziune etc., indiferent de 
proveniența și aspectul 
lor. fără să ia vreo atitu
dine fată de ele. în sen
sul prohibiției lor. ci nu
mai să prezinte uzajul 
curent, care — se știe — 
nu este întotdeauna și 
uzajul bun. corect, nor
mativ. recomandabil. Dic- 

yționarul de cuvinte noi,

Rl • ADN

spre deosebire de dicțio
narele de neologisme 
(care aveau în vedere 
unitățile lexicale din a- 
proximativ ultimele două 
secole), ar urma să se 
ocupe numai de cuvinte
le si de sensurile recen
te. în majoritatea cazuri
lor cuvinte străine și cu 
b existentă, adesea, efe
meră. Aceste’ importuri 
sînt. pe drept cuvint, 
combătute de lingviști, 
iar acceptarea lor în co
loanele dicționarelor nor
mative se face cu destu
lă zgircenie, preferin- 
du-li-se corespondentele 
românești. Operația de 
substituire nu este întot
deauna posibilă, deoare
ce. nu de puține ori. 
printre ele se găsesc și 
cuvinte care denumesc 
realități noi, pentru care 
respectivele noțiuni nu 
au echivalente în limba 
noastră. Desigur, nu des
pre aceste cuvinte este 
vorba, ci despre barba
rismele care invadează 
scrisul contemporan și 
care, fie din comoditate, 
fie din snobism, fie din 
setea de originalitate, sint 
folosite de unii publiciști. 
Cuvinte ca : gadget,
show, suspense, standing, 
happening, scotch, scien
ce-fiction, happy-end, 
best-seller, design, boom, 
boss, kidnaping, strip
tease, talkie-walkie, tha
lidomide etc., pe care 
dicționarele, chiar si cele 
foarte recente, le ocolesc, 
dar pe care publicistica

le folosește (mai mult 
chiar decît s-ar cuveni) 
sînt o realitate care nu 
ooate fi nesocotită. Citi
torii le întîlnesc. nu le 
înțeleg, nu le găsesc in 
dicționare, nu știu cum 
să le scrie (de multe ori 
ele sînt incorect repro
duse în presă), cum să 
le citească si cum să le 
folosească.

Studierea acestor re
cente formații lexicale, 
selectarea, definirea și 
ridicarea scrierii și pro
nunțării corecte, marca
rea atitudinii față de 
ele sînt numai cîteva 
dintre obiectivele pe care 
trebuie 
vedere 
cuvinte 
sigur 
dintre . 
vor fi :

le aibă în 
dicționar de 
Este absolut 
foarte multe

să 
un 

! noi.
că 

aceste cuvinte nu 
niciodată integrate

in limba română și că, 
după o „vogă" trecătoare, 
ele vor fi abandonate și 
uitate, odată cu moda 
care le-a adus, tot așa 
după cum o altă parte, 
mai redusă ca întindere, 
după ce va fi supusă 
unui regim de adaptare 
și de asimilare, va fi în
corporată în 
românesc.

Indiferenta 
ceste formații, 
în 
lingviști nu înseamnă 
tuși de puțin că ele 
vor mai fi întîlnite 
scrisul contemporan 
nici că dificultățile 
scriere, de pronunțare, 
de înțelegere si de utili
zare au fost eliminate, 
ci... dimpotrivă.

vocabularul

fată de a- 
neluarea lor 

considerație de către 
ci- 
nu 
in 
Si 

de

Luiza SECHE 
doctor în filologie

Beția epitetelor
într-o revistă îndeobște 

austeră, cum este „Ra
muri". mai puțin dispusă 
să facă loc în paginile ei 
unei critici generoase cu 
epitetele, ne este dat to
tuși. din cînd in cînd. să 
asistăm și la asemenea 
spectacole gratuite. „Vi
trina cărții" din nr. 4 
găduiește alături de o so
bră și pătrunzătoare cro
nică la volumul „Victorie 
clandestină" și o scurtă, 
foarte scurtă (dacă ex
cludem versurile citate) 
prezentare a volumului 
de poezie „Tîlcuitorul". 
Foarte hotărît, recenzen
tul ne pune de la început 
în fața unei teribile des
coperiri ; să-1 cităm : 
„Această carte solemnă și

noastre 
Poeta 

dăm 
nu

contempo- 
de față 

numele, în- 
este răs- 

opi- 
„lati- 
„dul- 

elegiile 
tă-

suavă, neliniștită ca o 
maree dar oferind tot
odată irizări calme, poto
lite imagini. consacră, 
credem, o poetă de mare 
rafinament, o voce lirică 
de marcă în corul poete- 
lor
rane".
(nu-i 
trucît 
punzătoare pentru
niile recenzentului) 
nizează (!) într-un 
ce stil clasic", 
sale oficiază într-un 
rîm de maximă puritate, 
ele devin treptat 
orfice învăluite 
si iubire, poeta 
ză un halou de 
lumină în care 
cu grație, un spațiu poe-

imnuri 
în taine 
îsl creea- 
zăpadă si 
se mișcă

tic inconfundabil". Și, 
pentru ca totul să fie lim
pede spus despre acest 
„spatiți poetic inconfun
dabil". deși, pe undeva, 
peste această poezie „plu
tește umbra albă a Lu
ceafărului". ea. „umbra 
albă", nu răpește „în nici 
un caz" din calitatea tim
brului original, fiindcă 
pretutindeni „o frumusețe 
stranie, oraculară nim- 
bează aceste versuri ale 
poetei din tirgul cel dulce 
al Ieșilor", Concluzia, 
conformă cu premisa, 
ajunge la o încheiere fi
rească : poeta „este, fără

îndoială, o vestală a uncr 
cuvinte fără prihană, 
foarte rară în cărțile de 
poezie din ultima vreme".

Se poate scrie, cum am 
văzut, și într-un aseme
nea limbaj. Sînt convins 
că se poate, spre „mări
rea" celui ce le scrie, 
pentru incîntarea ori stu
poarea poetului sau pro
zatorului, în indiferența 
cititorului și spre mira
rea noastră de cit rău 
poate face criticii beția 
epitetelor.

Emil VASILESCU

Tipărituri locale
Culegerea de studii și 

referate intitulată Repere 
sibiene, alcătuită de Ni
colae Scutea, sub auspi
ciile Comitetului de cul
tură* și educație socialistă 
al județului Sibiu. for
mează un volum de peste 
250 de pagini, de care ar 
fi păcat, măcar documen
tar. să nu se tină seama. 
Astfel, Paul Abrudan 
scrie despre Contribuția 
Sibiului in războiul pen
tru independentă din 
1877—1878, Alexandru A- 
vram despre Monumente
le medievale ale județu
lui Sibiu, Cornel Irimie 
despre Stilul specific și 
creațiile noi in arta popu
lară a județului Sibiu, 
Gheorghe Brătescu evocă 
figura lui Valeriu Bologa, 
Bucur Țincu prezintă Un 
scriitor sibian necunos
cut : Ieronim G. Barițiu 
(fiul lui G. Barițiu), 
Gheorghe Pavelescu a- 
mintește trecerea prin 
Sibiu a lui Eminescu și

a lui Blaga, Ștefan Sie- 
nerth și Ioachim Witts- 
tock readuc în actualita
te personalitatea lui Vik
tor Kăstner (1826—1857), 
fiecare valorificînd dome
nii și personalități, propu- 
nînd căi de investigare 
apte a fi preluate și în 
alte părți ale tării.

Un alt tip de publica
ții îl constituie cele scoa
se de diverse case jude
țene ale corpului didac
tic. Printre ultimele de 
care am luat cunoștință 
se înscrie o nouă apariție 
a Școlii buzoicne. Cu to
tul remarcabile mi S;au 
părut acele cercetări de 
tipul Calendarul școli
lor din județul Buzău de 
Octavian Burlacu (ani
matorul respectivei pu
blicații) și Gheorghe An
drei, partea a Il-a a stu
diului Așezări și necropo
le din epoca bronzului 
descoperite pe teritoriul 
județului Buzău de Vasi- 
le Drîmbocianu sau tit

semnările lui Petre Cucu 
despre Manuale 
apărute la Buzău 
140 de ani.

Alături de acest __
tipărituri se înscriu anua
rele diferitelor instituții 
de cultură, între care. în 
primul rînd, cele ale mu
zeelor. Astfel, cel pe 1977 
al Muzeului județean de 
la Suceava (ajuns la a 
patra apariție) însumează 
studii și cercetări de 
menționat în orice împre
jurări și care au meritul 
de a contribui în primul 
rînd la valorificarea 
complexă a patrimoniu
lui 
colț 
de 
versități și institute de 
învătămint superior (cele 
ale Universității din Cra
iova au ajuns la al cin
cilea an de apariție), de 
contribuțiile bibliografice 
sau de sintezele informa
tive privitoare la unele 
personalități, epoci și 
probleme, culegerile pe 
care le editează (mai 
rar în ultima vreme) di
verse biblioteci, centre de 
îndrumare a creației 
populare și alte insti
tuții alcătuiesc o zes
tre cultural-științifică și 
educativă a cărei sporire 
nu poate fi decit încura
jată. Ele contribuie, în 
același timp, la consoli
darea unui climat spiri
tual favorabil receptării 
și promovării valorilor, 
încurajării efortului crea
tor al intelectualității 
noastre în ansamblu, cu
noașterii tot mai temei
nice de noi înșine a pa
trimoniului pe care l-am 
moștenit și îl sporim.
George MUNTEAN

școlare 
acum

fel de

cultural al acestui 
de tară. Alături 

analele unor uni-
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•sg?#?®TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU TELEGRAME

a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului
Republicii Democrate Populare Laos

(Urmare din pag. I)
Inminînd scrisorile de acreditare, 

ambasadorul R.D.P. Laos. SOTH 
PHET-LASY, a transmis tovarășului 
Nicolae Ceausescu un salut priete
nesc și cele mai călduroase urări din 
partea președintelui Republicii De
mocrate Populare Laos, Sufanuvong, 
si a ponorului laoțian, de 
personală si de prosperitate 
poporul român.

în cuvîntarea prezentată ___
prilej, ambasadorul laoțian își expri
mă satisfacția „de a reprezenta Re
publica Democrată Populară Laos in 
marea și frumoasa Republică Socia
listă România, pe lîngă eroicul po
por român, cu care poporul laoțian 
are vechi relații prietenești și fră
țești, relații a căror bază este pe cît 
de largă, pe atît de solidă, pentru 
că se întemeiază pe principiile in
ternaționalismului proletar, respec
tului. stimei, întrajutorării si inte
resului reciproc".

„Am ferma convingere — se subli
niază în continuare în cuvîntare — 
că poporul laoțian si poporul român, 
ale căror istorii sînt formate dintr-o 
suită de lupte revoluționare eroice si 
de jertfe pentru dobindirea libertății, 
vor face tot ce este posibil, spre a 
acționa unite pentru același ideal al

fericire 
pentru

cu acest

păcii, independentei, prieteniei si so
cialismului".

In încheierea cuvîntăril este expri
mată hotărârea ambasadorului laoțian 
de a depune toate eforturile pentru 
ca unitatea strânsă dintre popoarele 
român si laoțian să se întărească in 
continuare, să servească cauzei feri
cirii si prosperității, socialismului si 
păcii in lume.

Primind scrisorile de acredi
tare, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a mulțumit pentru sa
lutul si urările transmise si a adre
sat. la rîndul său. președintelui Re
publicii Democrate Populare Laos si 
poporului laoțian prieten un cordial 
salut tovărășesc 
urări de succes 
orinduiri sociale 
lui independent.

în cuvîntarea 
mân se spune : .. 
Partidul Comunist Român, poporul 
nostru s-au situat ferm alături de 
cauza dreaptă a poporului laoțian, 
acordîndu-i întregul spriiin în lupta 
împotriva intervenției străine si reac- 
tiunii interne si au salutat cu deose
bită bucurie triumful cauzei sale. 
Poporul român se bucură sincer de 
succesele pe care poporul laoțian 
prieten le obține în lichidarea ur
mărilor îndelungatei dominații eo

si cele mai calde 
in edificarea noii 
pe pămîntul Laosu-
șefului statului ro- 
„România socialistă.

lonialiste. în făurirea unui Laos paș
nic. independent si prosper".

„Relațiile de prietenie si colaborare 
dintre țările si popoarele noastre — 
se subliniază în cuvîntare — așezate 
pe principiile respectării independen
tei și suveranității naționale, egali
tății depline în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, avantajului 
reciproc si întrajutorării tovărășești, 
cunosc în prezent o continuă dezvol
tare. aceasta servind intereselor po
poarelor român si laoțian, unității 
tuturor forțelor democrate, progre
siste si antiimperialiste. cauzei socia
lismului si păcii în lume".

în încheiere, șeful statului român 
a urat ambasadorului Republicii De
mocrate Populare Laos succes în în
deplinirea misiunii încredințate si l-a 
asigurat de întregul sprijin al Con
siliului de Stat, al guvernului român 
si al său personal.

După solemnitatea primirii scrisori
lor de acreditare, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, s-a întreținut în
tr-o atmosferă cordială cu ambasado
rul Republicii Democrate Populare 
Laos, Soth Phet-Lasy.

La solemnitate si la convorbire 
au luat parte Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, sl Silviu 
Curticeanu. secretar prezidențial si 
al Consiliului de Stat.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
La încetarea din viață a tovarășului Ștefan Peterfi, membru 

Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vicepreședinte 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și vicepreședinte 
Frontului Unității Socialiste, vă exprim sincerele mele condoleanțe.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

*

R. P. CHINEZA
al 
al 
al Stiintă si tehnica — 

în pas cu cerințele
->

dezvoltării economice
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu foarte mare durere știrea încetării din viață a tovarășului 
Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România.

în numele poporului vietnamez și al Guvernului Republicii Socialiste 
Vietnam, doresc să vă adresez dumneavoastră, Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Rbmânia, precum și familiei regretatului tovarăș 
Ștefan Peterfi cele mai sincere condoleanțe.

TON DUC THANG
Președintele 

Republicii Socialiste Vietnam

Semnarea Programului de cooperare intre Partidul 
Comunist Român și Partidul Baas Arab Socialist din Siria 

în Capitală a avut loc, joi, sem
narea Programului de cooperare 
tre Partidul Comunist Român 
Partidul Baas Arab Socialist din 
ria pe anii 1978—1979.

Documentul a fost semnat,
partea Partidului Comunist Român, 
de tovarășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., iar 
din partea Partidului Baas Arab So
cialist din Siria de tovarășul Abdul
lah El-Ahmar, secretar general ad
junct al Comandamentului Național 
al partidului.

Totodată, a fost semnat Programul 
de aplicare a Acordului de colabo
rare culturală dintre Republica So
cialistă România și Republica Arabă 
Siriană pe anii 1978—1979. Din par
tea română, documentul a fost sem
nat de Vasile Gliga, ^adjunct al mi-

A apărut revista
MUNCA DE PARTID

nr. 5/mai 1978
în-

Și Si-
din

nistrului afacerilor externe, iar din 
partea siriană de 
lem, ambasadorul 
București.

La solemnitatea 
de față tovarășul 
cretar al C.C. al P.C.R., activiști de 
partid.

Walid Ăl Moua- 
acestei țări la
semnării au fost 
Vasile Mușat, se-

★
Delegația Partidului Baas Arab 

Socialist din Siria, aflată în țara 
noastră la invitația C.C. al P.C.R., 
a avut, zilele acestea, o întîlnire cu 
cadre de conducere de la Academia 
„Ștefan Gheorghiu" și a vizitat în
treprinderea de mașini grele Bucu
rești, Combinatul de industrializare 
a lemnului Pipera, Institutul poli
tehnic din Capitală, precum și Tîr- 
gul internațional de primăvară — 
TIBCO ’78 și Salonul internațional 
al chimiei. (Agerpres)

Sosirea în Capitală a unei delegații
parlamentare iraniene

La invitația Marii Adunări Națio
nale, joi după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație parlamentară con
dusă de Sharif Emami, președintele 
Senatului Iranian.

Din delegație fac parte Farajollah 
Rassai, Hossein Aii Esfandiari și 
Jalaleddin Shadman, senatori, Aii 
Ahmad Khorshid, Manucher Pezesh- 
ki și Aii Asghar Mazaheri, deputați.

Pe aeroportul Otopeni, membrii 
delegației au fost salutați de Nico
lae Giosan, președintele Marii Adu
nări Naționale, Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al M.A.N., Emilian 
Rodeanu, vicepreședinte al Comite
tului de stat pentru energia nucle
ară, Tudor Drăgatiu și Ilie Șalapa, 
președinți de comisii permanente ale 
M.A.N., deputați, alte persoane ofi
ciale.

Au fost de fată Mohammad Aii 
Moshiri, ambasadorul Iranului- la 
București, și membri ai ambasadei.

★
în aceeași zi, tovarășul Nicolae 

o întrevedere cu Sha- 
cu ceilalți membri ai

în timpul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, a fost ex
primată satisfacția pentru evoluția 
ascendentă a relațiilor de prietenie 
statornicite între România si Iran in 
lumina întâlnirilor si convorbirilor la 
nivel înalt între șefii celor două sta
te. în același timp s-a reliefat rolul 
parlamentarilor în dezvoltarea si în
tărirea raporturilor de prietenie, co
laborare si cooperare pe diverse pla
nuri dintre cele două țări si popoare.

în onoarea parlamentarilor ira
nieni. președintele Marii Adunări 
Naționale a oferit un dineu.

Au participat Aneta Spornic si Vir
gil Teodorescu, vicepreședinți ai 
M.A.N., Mihail Florescu, ministrul 
industriei chimice, Ilie Rădulescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe, deputați.

A luat parte ambasadorul Iranului 
la București.

Noul număr al revistei se deschide 
cu editorialul „Muncii organizatorice 
— un conținut viabil, străin forma
lismului". Mai cităm din sumar : 
„Instructorul comitetului județean de 
partid pentru consiliul .interooopera- 
tist", „Ridicarea nivelului muncii de 
partid în toate domeniile", „Valori
ficarea deplină a experienței dobin- 
dite în realizarea producției nete", 
„Prind viață sarcinile izvorîte din 
documentele Conferinței pe țară a 
președinților consiliilor populare", 
„Adunările pentru alegeri la grupele 
sindicale, organizațiile de secție și la 
sindicatele din instituții și comune", 
„Participarea susținută a activului de 
partid și de stat la îndeplinirea sar
cinilor" de loan Foriș. „Atragerea în 
jurul organelor de partid a unui cerc 
lărg de nemembri de partid" de 
Gheorghe Pop, masa rotundă : „Co
lectivul muncitoresc, forță activă în 
educarea și reeducarea oamenilor", 
în vederea pregătirii convorbirilor 
recapitulative la învățămîntul poli
tico-ideologic de partid, revista tra
tează temele : Direcțiile de perfec
ționare a mecanismului economico- 
financiar ; Conținutul, rolul și func
țiile indicatorului producția netă ; 
Participarea la beneficii a oamenilor 
muncii ; Trecerea de la acumulările 
cantitative la o nouă calitate.

Giosan a avut
Tif Emami și
delegației parlamentare iraniene.

★
Delegația parlamentară iraniană a 

depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului si a patriei, pentru so
cialism. (Agerpres)

Adunare festivă consacrată aniversării
Zilei naționale a Cehoslovaciei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în legătură cu regretabila încetare din viață a distinsului vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Ștefan Peterfi, în 
numele poporului și Guvernului Mexicului, precum și al meu personal, rog 
pe Excelența Voastră să accepte cele mai sincere condoleanțe.

Folosesc acest prilej pentru a reînnoi Excelenței Voastre expresia celei 
mai înalte și distinse considerații.

JOSE LOPEZ PORTILLO
Președintele 

Statelor Unite Mexicane

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu profundă emoție vestea încetării din viață a lui Ștefan 
Peterfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.

în aceste dureroase împrejurări, vă rugăm să acceptați în numele nostru, 
al guvernului nostru și al poporului nostru expresia sincerelor noastre 
condoleanțe și să transmiteți compasiunea noastră familiei celui dispărut.

HASSAN II
Regele Marocului

Cronica
Cu prilejul celei de-a XXX-a ani

versări a formării statului Israel, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești. Aba Gefen, a oferit joi o re
cepție.

Au participat Trandafir Cocîrlă, 
ministrul energiei electrice. Nicolae 
Nicolaescu, ministrul sănătății, Va
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, alte persoane ofi
ciale. personalități ale vieții econo
mice. cultural-știintifice, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
tara noastră, alti membri ai corpu
lui diplomatic.

★
La Universitatea din Craiova a 

avut loc o seară literară organizată

zilei
de lectoratul de limbă bulgară de pe 
lîngă Facultatea de filologie și isto
rie, dedicată centenarului eliberării 
Bulgariei de sub dominația otomană. 
Cadre didactice craiovene au evocat 
Contribuția armatei române la elibe
rarea Bulgariei, semnificația eveni
mentului în istoria relațiilor româno- 
bulgare, pentru progresul celor două 
țări vecine și prietene.

La manifestare a luat parte Todor 
Ralovski, consilier al Ambasadei 
R. P. Bulgaria la București.

Cu același prilej, în holul univer
sității a fost deschisă expoziția de 
fotografii „Centenarul eliberării Bul
gariei".

(Agerpres)

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

La Casa de cultură a sindicatelor 
din Tirgoviște a avut loc. joi după- 
amiază. o adunare festivă consacra
tă aniversării a 33 de ani de la eli
berarea Cehoslovaciei de sub domi
nația fascistă, manifestare organiza
tă de Comitetul județean Dîmbovița 
al P.C.R.

Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
muncitori, tehnicieni și ingineri de la 
întreprinderea de utilaj petrolier din 
localitate, precum și membri ai Am
basadei R.S. Cehoslovace la Bucu
rești.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Tiberiu Varga, secretar al Co
mitetului județean Dîmbovița al 
P.C.R.

Au luat cuvîntul Vasile Oprescu, 
secretar al comitetului de partid al 
întreprinderii de utilaj petrolier, și 
Jaroslav Hana, consilier al Ambasa
dei R.S. Cehoslovace.

Evidențiind semnificația deosebită

a acestui eveniment, vorbitorii au e- 
vocat luptele comune purtate umăr 
la umăr de ostașii români alături de 
ostașii sovietici și de formațiunile 
militare și partizanii cehi și 
slovaci pentru eliberarea Cehoslova
ciei. S-au relevat, de asemenea, 
succesele de prestigiu obținute de 
poporul cehoslovac și poporul român 
în construcția societății socialiste.

înfățișind cursul continuu ascendent 
al relațiilor de prietenie si colaborare 
dintre România și Cehoslovacia, din
tre poporul român și poporul ceho
slovac. cei doi vorbitori au subliniat 
rolul deosebit al întîlnirilor și con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceausescu și. Gustav Husak. pentru 
amplificarea și întărirea acestor ra
porturi. ,

în încheierea adunării, formații ar
tistice de amatori ale întreprinderii 
tirgoviștene au prezentat un frumos 
program de cîntece și dansuri.

(Agerpres)

„Săptămina Muzeului Național"
Sub acest generic, începînd de ieri 

se desfășoară la Muzeul de istorie 
al Republicii Socialiste România — 
in cadrul celei de-a II-a ediții a 
Festivalului național „Cîntarea 
României" și în intîmpinarea Zilei 
internaționale a muzeelor, care va 
fi sărbătorită la 18 mai pentru in- 
tiia oară — o largă suită de mani
festări științifice și cultural-artisti- 
ce, menite să contribuie, prin forme 
și mijloace specifice muzeului, la 
cunoașterea mai profundă a unor 
evenimente majore și personalități

marcante ale istoriei naționale. Pro
gramul „Săptăminii" cuprinde astfel 
simpozioane, evocări ale unor par
ticipant! la marile momente ale is
toriei acestui veac, vernisajul unei 
expoziții documentare, vizionări de 
filme artistice și documentare, vizite 
in sălile de expoziție, recitaluri de 
poezie și muzică patriotică susținute 
de cunoscuți actori bucureșteni, de 
formații laureate ale primei ediții a 
Festivalului național „Cîntarea 
României", de ansambluri pionierești 
etc.

Informații utile pentru automobiliști
La Administrația Asigurărilor 

de Stat se pot contracta diferite 
asigurări facultative auto care 
acoperă eventualele cazuri de 
pagube produse la autoturism. 
Dintre acestea amintim : ® asi
gurarea pentru avarii — casco 
(care cuprinde și riscul de furt, 
fără adaos de primă) 9 Asigura
rea autovehiculelor pentru furt 
• Asigurarea suplimentară pen
tru cazurile cind autovehiculul 
este condus de alte persoane 
decît asiguratul sau rude ale 
acestuia • Asigurarea pentru 
pagubele produse de incendiu și

calamități • Asigurarea de ac
cidente a conducătorilor de au
toturisme și a altor persoane 
aflate în autoturisme • Asigu
rarea autovehiculelor în legătu
ră cu utilizarea lor la concur
suri. întreceri sau antrenamente 
pentru acestea • Asigurarea de 
răspundere civilă a propriilor 
conducători auto ai organizații
lor socialiste, pentru pagubele 
produse prin accidente cu auto
vehiculele apartinind acestor 
organizații • Asigurarea cu va
labilitate în afara teritoriului 
Republicii Socialiste România.

TENIS : Ieri, meciuri frumoase 
în parcul sportiv „Progresul" 

Azi, partida vedetă
Ieri, la parcul sportiv „Progresul", 

amatorii de tenis au avut ocazia să 
asiste la meciuri între cîteva jucă
toare tinere care se bucură de bune 
aprecieri pe plan international — 
campioana iugoslavă Mima Jausovec, 
nordamericana Betsy Nagelsen și ■ 
cele două sportive românce. Virginia 
Ruzici și Florența Mihai. Aceste 
prime partide ale turneului demon
strativ, programat vreme de trei zile 
în București, au fost frumoase prin 
jocul tehnic de calitate al 
tru sportive.

întilnirea dintre Virginia Ruzici și 
Betsy Nagelsen a început printr-un 
set echilibrat, în care nu mai puțin 
de șapte 
serviciile 
a învins 
7—5, care 
tul secund cu 6—1.

Păcat că și partida de dublu din
tre Ruzici—Mihai și Jausovec—Na
gelsen a fost stînjenită de ploaie, 
Dacă primul set l-au cîștigat repede 
româncele, cu 6—3. în 20 de minute, 
în schimb, pe timpul celui de-al doi
lea s-au schimbat multe mingi spec
taculoase. pe măsura talentului tine
relor jucătoare. La scorul de 5—5, 
meciul s-a întrerupt.

în programul de astăzi, de la ora 
15, sînt programate partide la fel de 
interesante: Florența Mihal cu Betsy

Ruzici — Jausovec
vedetă, Vir- 

Jausovec, un 
al sportivei

Nagelsen, iar în meci 
ginia Ruzici cu Mima 
bun prilej de revanșă 
noastre pentru jocul pierdut în sfer
turile de finală ale turneului de la 
Forest Hill£, în urmă cu doi ani. De 
asemenea, sîmbătă, amatorii de tenis 
vor avea parte de o întrecere deo
sebită Mihai—Jausovec. un fel de re
petare a finalei feminine de la Ro
land Garros din 1977.

HANDBAL:
Steaua a învins pe Minaur

Ieri s-a jucat la Baia Mane parti
da Minaur — Steaua, derbiul celei 
de-a VIII-a etape a campionatului 
masculin de handbal. Echipa Steaua 
a învins cu 16—15 (8—7).

Alte rezultate : Dinamo București — 
Gloria Arad 26—13 ; C.S.M. Borzesti 
— Politehnica Timișoara 20—15 ; Ști
ința Bacău — Universitatea Cluj-Na- 
poca 25—16 ; Relonul Săvinesti — Di
namo Brașov 14—14.

Privit din avion, 
Șanhaiul, această u- 
riașă așezare cu 
proape 11 milioane lo
cuitori. seamănă cu un 
plisc de vultur îndrep
tat spre Marea Chinei 
de Răsărit. Avînd la 
nord estuarul fluviului 
Iangțî, iar la sud gol
ful Hangciou. mărginit 
la apus de provinciile 
Kiangsu și Cekiang, 
municipiul Șanhai cu
prinde. pe lîngă ora
șul propriu-zis. dis
trictele Șanhai, Chia- 
ting, Paoșan, Cingpu, 
Ciuansa. Sunkiang. 
Cinșan. Fenghsien si 
Nanhul (ultimul repre
zentând ciocul vulturu
lui scăldat de apele 
mării), ocupînd laolal
tă o suprafață de 6 100 
kmp.

Despre Șanhai ni s-a 
vorbit de multe ori si 
de fiecare dată îl des
copeream într-o nouă 
ipostază. El ne-a fost 
înfățișat ca fiind un 
mare centru industrial 
(cu peste 8 000 între
prinderi în care lu
crează 1 600 000 oa
meni). avînd un puter
nic sector agricol (198 
comune populare cu 
360 000 ha), un impor
tant centru comercial 
(24 000 magazine) și 
dispunînd de un mare 
număr de instituții de 
cultură (5 300 școli cu 
2 190 000 elevi. 16 in
stituții de învătămînt 
superior cu 33 000 stu
denții. Cu prilejul unei 
recente vizite, am cu
noscut Șanhaiul și ca 
important centru al 
științei și tehnologiei, 
cu peste 100 unităti de 
cercetare. în cadrul 
cărora își desfășoară 
activitatea ' 
oameni de 
tehnicieni.

Așa cum 
interlocutorii 
înaintarea 
calea progresului este 
de neconceput fără
creșterea continuă a 
rolului științei, fără 
sporirea aportului ei 
la modernizarea forțe
lor de producție, la 
ridicarea nivelului ca
litativ al economiei. în 
fabricile, uzinele și 
comunele populare vi
zitate. în școli și uni
versități ni s-a vorbit 
despre intensificarea 
activității științifice, 
despre sporirea rolului 
științei ca forță de 
producție, ca factor de 
promovare a progresu
lui tehnic în toate ra
murile activității eco- 
nomico-sociale. Și a- 
veam să ne convingem 
pe parcursul vizitei că 
dezvoltarea științei, 
însușirea cuceririlor 
tehnico-științifice mo
derne constituie la 
ora actuală o preocu
pare de prim plan în 
China.

a-

20 000 de 
Stiintă și

subllniau 
noștri, 

țării pe

celor pa-

ghemuri s-au cîștigat pe 
adversarei. Pînă la urmă 
jucătoarea româncă, scor 

s-a impus apoi clar în se-

„Cursa păcii"
BERLIN 11 (Agerpres). — Cea de-a 

31-a ediție a competiției cicliste in
ternaționale „Cursa păcii" a progra
mat joi prima etapă, care s-a des
fășurat pe distanta — Berlin — Halle 
(196 km). întrecerea a fost pasionan
tă. înregistrindu-se cîteva evadări 
spectaculoase. în lupta pentru victo
rie. pe ultimii kilometri ai etapei, au 
fost angajați 20 de alergători, prin
tre care se aflau și cicliștii români 
Vasile Teodor și C. Bonciu. învin
gătorul etapei a fost polonezul Sta
nislaw Szozda, înregistrat cu timpul 
de 4h 50’16”, urmat de Aavo Pikkus 
(U.R.S.S.) și cehoslovacul Klasa. Au 
fost apoi cronometrați în ordine, în 
același timp cu învingătorul. Freese 
(R.D. Germană). Koch (R.D. Germa-

la Șanhai 
pregătiri - 

Conferința
Am sosit 

în perioada 
lor pentru 
națională asupra dez
voltării științei și creș
terii rolului ei în viața 
societății chineze, des
fășurată nu de mult la 
Pekin.

O vizită la Politeh
nica „Tundji" din 
Șanhai. convorbirile a- 
vute aici ne-au oferit 
posibilitatea să cu
noaștem preocupările 
colectivului nu numai 
pentru pregătirea de 
cadre cu 
care, ci 
ce se 
domeniul 
cercetării 
legării științei cu prac
tica. Âșa cum s-a sub
liniat la Conferința 
națională consacrată 
problemelor științei, 
pînă la sfîrșitul seco-

înaltă califi- 
și eforturile 

depun în 
extinderii 
științifice.

NOTE 
DE CĂLĂTORIE

lului China urmează 
să devină o mare și 
puternică țară socialis
tă, cu agricultură, in
dustrie, știință și 
tehnologie modeme. 
Luînd cuvîntul la con
ferință, președintele 
Hua Kuo-fen a spus : 
„întregul partid, în
treaga armată și po
porul de toate națio
nalitățile... să depună 
eforturi concertate 
pentru a ridica puter
nic nivelul științific și 
cultural 
națiuni 
îndeplini 
măreața 
rică de 
unei țări 
modeme și puternice'

După cum 
relatat de 
ori. problema 
tării științei si 
este, desigur, 
mul rînd. o sarcină a 
oamenilor de stiintă, a 
personalului din insti
tutele de cercetare, 
dar. în același timp. 
Partidul Comunist Chi
nez a făcut apel la în
tregul potential de 
creație științifică al po
porului chinez. Despre 
aceasta ne-au vorbit 
cadre de conducere si 
muncitori din fabricile, 
uzinele si comunele 
populare vizitate, care 
ne-au înfățișat si une
le din realizările lor. 
Astfel, la Combinatul 
petrochimic „Pekin", 
situat la poalele mun
ților Fing Huan Li, 
inginera Tai Jui-kun 
ne-a prezentat. în cu
vinte sugestive, contri
buția stiintei si tehni
cii chineze la ridicarea 
acestei unităti indus
triale. una din cele 
mai importante ale in
dustriei petrochimice

al întregii 
chineze $i a 

cu succes 
misiune isto- 

construire a 
socialiste >«

ni »-a 
multe 

dez vol
te hnicât 
în pri-

din R. P. Chineză. Ini
tial. combinatul pu
tea prelucra 2 500 000 
tone petrol, realizînd 
30 de produse diferite, 
în special derivate pri
mare ; azi. capacitatea 
de prelucrare a depă
șit 7 milioane tone, din 
care se obțin 
puțin de 115 
S-au înălțat 
brici 
minte 
riale 
ciuc 
niac.
cum 
cercetare 
țări, 
oraș cu 100 000 
tori, scoli si 
cinematografe și tea
tre. magazine. Preo
cuparea întregului co
lectiv de peste 30 000 
oameni, a căror vîrstă 
medie abia atinge 23 
ani. este de a folosi 
din plin cuceririle teh- 
nico-stiintifice pentru 
valorificarea complexă 
a petrolului, obținînd 
produse de înaltă ca
litate. de a face să 
crească productivita
tea muncii si a reduce 
cheltuielile de produc
ție. „Fără o stiintă si 
tehnică avansate nu 
putem progresa rapid. 
De aceea. învățăm 
mereu, ne ridicăm ni
velul cunoștințelor". — 
spunea interlocutoarea 
noastră.

Pe ogoarele comune
lor populare Chung 
Lotan. Tai Peng, Jen 
Ho (provincia Canton) 
am văzut specii noi de 
orez si trestie de za
hăr, de mandarini si 
bananieri, creații ale 
specialiștilor si tehni
cienilor locali, 
nate să reziste 
dițiilor climatice 
zona respectivă, 
deosebi vînturilor 
sebit de 
Stimularea 
rii maselor la acti
vitatea de creație ști
ințifică si tehnică 
face parte componentă 
din politica partidului 
de asigurare a mersu
lui înainte al societății. 
„Pînă la sfîrșitul se
colului XX — se arată 
într-un document re
cent al C.C. al P .C. 
Chinez. — noi trebuie 
să dispunem de mașini 
în toate domeniile de 
activitate si în toate 
localitățile tării, să rea
lizăm electrificarea si 
automatizarea în prin
cipalele ramuri ale in
dustriei. astfel îneît sâ 
crească foarte mult 
productivitatea muncii, 
să dezvoltăm rapid 
forțele sociale produc
tive. să schimbăm ra
dical fata economiei 
chineze".

de

nu mai 
produse, 
noi fa- 
îngrăsă-

chimice. mate- 
plastice. 
sintetic.

detergenti — pre- 
și institutul de 

și proiec- 
Au apărut un 

locui- 
spitale.

cau- 
amo-

desti- 
con- 

din 
in- 

deo- 
puternice. 
participă-

N. PLOPEANU

Ș1 în zona de munte. Tem-

LAUSANNE 11 (Agerpres). — în 
ultimul număr al „Revistei olimpice", 
editată de Comitetul Olimpic Inter
national, președintele Federației in
ternaționale de tenis, Philippe Cha- 
trier. publică un articol în care ple
dează pentru reintroducerea tenisu
lui în programul Jocurilor Olimpice. 
Președintele F.I.L.T. arată că te
nisul, eliminat de la J.O. în anul 
1924, trebuie să-si regăsească locul 
în familia sporturilor olimpice, da
torită faptului că este una dintre cele 
mai populare discipline sportive de 
pe glob, mai mult de 90 la sută din
tre jucătorii de tenis .încadrîndu-se 
în statutul amatorismului. „Aștept 
cu încredere o decizie favorabilă 
din partea C.I.O. și sper că vom ve
dea la Jocurile de vară din 1984 un 
turneu olimpic de tenis" — scrie în 
încheierea articolului său Ph. Cha- 
trier.

în campionatul feminin de handbal 
au fost înregistrate următoarele re
zultate : I.E.F.S. — Hidrotehnica Con
stanta 15—21 ; Confecția — Universi
tatea București 16—17 ; Mureșul — 
Constructorul Timisoara 9—10 ; Uni
versitatea Timisoara. — Progresul 
11—11 ; Universitatea Cluj-Napoca — 
Rapid 15—14.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 șl 15 mai. In țară : 
la început, mai ales 
nordul țării, apoi în 
Cerul va £i temporar 
ploi locale, care vor 
de averse, în cea mal mare parte 
țării. Vînt moderat, cu Intensificări in

Vreme răcoroasă • 
în regiunile din 
încălzire ușoară, 
noros. Vor cădea 
avea șl caracter 

a

nordul țării _ 
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 2 și 12 grade, izolat mai coborite în 
primele nopți, în nordul țării, cînd con
dițiile devin favorabile producerii bru
melor. Temperaturile maxime vor os
cila între 12 șl 22 grade, local mai ri
dicate la sfîrșitul Intervalului. In zona 
de munte va ninge. In București : Vre
me răcoroasă la început, apoi în încăl
zire ușoară. Cerul va fi temporar noros, 
favorabil ploii de scurtă durată. Vînt 
moderat. Temperatura ușor variabilă.

(Urmare din pag. I)

Cicliști români clasați printre primii zece
nă). Averin (U.R.S.S.), Vasile Teodor 
(România), 2
(Italia). C. Bonciu (România), pre
cum și un _
frunte cu cunoscutul ciclist Hartnick 
(R.D. Germană).

în această etapă, o comportare bună 
a avut si un alt reprezentant al e- 
chipei României — Mircea Romaș- 
canu — care a cîștigat sprintul cu 
premii de la Potsdam (km 45). în 
clasamentul celor mai activi cicliști 
pentru „tricoul violet", pe primul loc 
se află sovieticul Saharov, urmat de 
Romașcanu și francezul Le Baud, toți 
cu cîte 5 puncte.

Astăzi e programată etapa a Il-a, 
pe distanta Halle — Erfurt (182 km).

Santos (Cuba). Fossato
pluton de 10 rutieri. în

avînd sentimentul unei 
răspunderi.
pentru a stimula răspun- 
initiativa maselor, orga-

Noi succese ale caiaciștilor și canoiștilor
Ieri s-a disputat pe lacul Snagov 

„Regata internațională Steaua", la 
care, alături de sportivi fruntași din 
țara noastră, au participat și compo
nent ai echipelor T-S.K.A. Moscova 
și Ț.S.K.A. Sofia. Caiaciștii și ca- 
noiștii români au dominat întrecerile, 
cîștigind 10 din cele 14 probe. Iată 
cițiva dintre ciștigători : caiac 1—500 
m : Constantin 
l’51”8/10 ; canoe

Soare (Steaua) —
1—500 m : Vasili Be-

reza (Ț.S.K.A. Moscova) — l’59”4/10 ; 
caiac 2—500 m fete : Mihala — Ivanov 
(Steaua) — l’53”7/10 ; caiac 1—1 000 
m : Mihail Masuta (Ț.S.K.A. Mosco
va) — 3’57”3/10 ; canoe 2—1 000 m : 
Danilov — Simiocenco (Steaua) — 
3’48”5/10.

Pe echipe a cîștigat Steaua, cu 46 
puncte, urmată de formațiile Ț.S.K.A. 
Moscova — 26 p și Ț.S.K.A. Sofia 
— 10 p.

Campionatele mondiale de box
(Agerpres). — Asea- 
s-a disputat o nouă

BELGRAD 11 
ră, la Belgrad, 
reuniune contînd pentru campionate
le mondiale de box. Pugilistul ro
mân de categorie semiușoară Flo
rian Livadaru l-a întilnit pe cunos
cutul campion sovietic Vladimir So
rokin. După o primă repriză echili-

brată, Sorokin a dominat, obtinînd 
victoria la puncte (5—0).

Astăzi, treptele ringului arenei 
„Pionir“ vor fi urcate și de boxerii 
categoriei semimuscă. Marcel Con
stantin (România) îl va întîlni pe iu
goslavul Sâni Buzoli.

explicat, din punct de vedere teoretic, 
principial, că oamenii muncii sînt 
proprietarii mijloacelor de produc
ție. Recentele măsuri întăresc, con
solidează și dezvoltă această poziție, 
ei devenind și administratori direcți 
și cotidieni, de ceas cu ceas, ai a- 
cestor mijloace. Aceasta impune ca 
întregul colectiv să participe nemij
locit la deciziile de conducere, ca 
fiecare om al muncii — mai direct, 
mai intim legat de bunul mers al 
întreprinderii — să gîndească și să 
acționeze 
asemenea

Tocmai 
derea și
nismele de conducere colectivă au 
datoria să-și concentreze atentia 
spre urmărirea modului cum sînt a- 
plicate in viață propunerile, obser
vațiile critice și sugestiile oamenilor 
muncii, formulate cu prilejul și dună 
adunările generale și vizînd mul
tiplele aspecte ale activității de 
producție, economico-financiare, pre
cum și cele de ordin social. Ținînd 
seama de unele neajunsuri — atitu
dini de comoditate sau chiar de 
birocratism, datorită cărora apli
carea unor propuneri a fost tă
răgănată, iar idei interesante, valo
roase s-au irosit — este necesar să se 
stabilească responsabilități precise și 
termene realiste, pentru ca măsurile 
propuse de oamenii muncii să fie 
aplicate mai rapid. Controlind pas cu 
pas, nu doar la termenele scadente, 
felul în care consiliile oamenilor 
muncii își îndeplinesc obligațiile în 
această direcție, organizațiile de par
tid vor stimula și încuraja spiritul 
de inițiativă al oamenilor
vor asigura condiții tot mai fertile

A DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI
lor modeme, înnoirea și moder
nizarea produselor, ridicarea ni
velului pregătirii profesionale și 
dezvoltarea creației tehnice de masă, 
îmbunătățirea calității. în 
sebit, ei trebuie stimulați 
neze nu doar ca buni, ci 
buni gospodari — pentru 
consumurilor de materii prime, ma
teriale, combustibil și energie, valo
rificarea cu randament superior a 
întregului potențial tehnic și uman, 
a mijloacelor materiale și financiare 
de care dispune fiecare unitate, pen
tru creșterea beneficiilor — într-un 
cuvînt, pentru creșterea producției 
nete, a valorii nou create.

Ideea majoră că atribuția de a 
conduce, a gospodări și a dez
volta avuția națională revine fiecă
ruia și tuturor, aceasta fiind, de fapt, 
esența autogestiunii și autoconducerii 
muncitorești, semnificația măsurilor 
adoptate, care au încununat pro
cesul trecerii de la conducerea uni
personală la transferarea responsabi
lităților pe umerii 
direct interesat »1 
dicarea nivelului 
economice — iată 
tii. organizațiile de partid sînt datori 
să explice temeinic, aprofundat 
tuturor oamenilor muncii.

A sublinia cu tărie necesitatea 
de a se depăși orice tendință de pasi
vitate. a încuraja în toate împre
jurările participarea activă și spiri
tul de înaltă răspundere din partea 
fiecăruia, a stimula exigența în în
făptuirea actului de conducere în
seamnă a promova cu consecvență 
manifestarea democrației muncito
rești, a acționa pentru creșterea rolu
lui clasei muncitoare In conducerea 
generală a societății.

ob- 
su-

Ia

muncii,

acestora de a formula noi idei 
soluții menite să contribuie la 
ținerea de rezultate economice 
perioare.

O asemenea participare largă
viața întreprinderilor, adîncirea con
tinuă a democrației muncitorești în 
unitățile productive presupun în mod 
imperios ca oamenii muncii, fiecare 
membru al colectivului să înțeleagă 
în mod aprofundat sensul, sem
nificațiile noilor indicatori ai pro
ducției nete și fizice, precum și 
căile obținerii unor rezultate optime, 
în general să înțeleagă și să cunoas
că bine noile hotțriri adoptate de 
partid in domeniul economic- 
financiar, sarcinile ce se des
prind pentru fiecare colectiv, astfel 
ca toți șă le aplice în deplină cunoș
tință de cauză. Este de așteptat în 
acest sehs o contribuție promptă, 
activă, sistematică, ingenioasă și 
convingătoare a muncii de la om Ia 
om, a propagandei vizuale, a învă- 
tămîntului «politico-ideologic, a sta
țiilor de radioamplificare și gazete
lor de perete, a tuturor mijloacelor 
activității politice și educative, care 
au menirea de a face din problemele 
conducerii întreprinderii autentice 
probleme de muncă și de viată ale 
fiecărui muncitor, tehnician, inginer.

Odată cu creșterea rolului consilii
lor oamenilor muncii în elaborarea 
deciziilor economice crește și necesi
tatea antrenării tuturor muncitorilor 
la perfecționarea activității producti
ve interne. Aceasta înseamnă atra
gerea lor sistematică, organizată la 
traducerea în viată a programelor 
speciale de măsuri existente în fieca
re întreprindere privind creșterea pro
ductivității muncii, introducerea pe 
scară largă a cuceririlor științifice și 
tehnice, generalizarea tehnologii-

mod deo- 
să acțio- 
ca foarte 
reducerea

colectivului. mai 
cointeresat in ri- 
întregii activități 
ceea ce comuniș-
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Funeraliile lui Aldo Moro
ROMA 11 (Agerpres). — înhuma

rea lui Aldo Moro, președintele Con
siliului Național al Partidului Demo
crat Creștin din Italia, asasinat, la 9 
mai. de „Brigăzile roșii" a avut loc, 
potrivit dorinței familiei defunctului, 
miercuri după-amiază. la Turrita Ti- 
berina, o mică localitate situată la 
80 km de Roma. Au fost prezenți. in 
afară de membrii familiei, citiva din
tre prietenii intimi ai lui Aldo Moro.

Conducerea Partidului Democrat 
Creștin a anunțat public că funera
liile naționale ale lui Aldo Moro se 
vor desfășura simbătă. 13 mai. la bi
serica San Giovanni in Laterano, 
din Roma.

Strada pe care a avut loc răpirea 
lui Aldo Moro și uciderea celor cinci 
membri ai escortei sale de către 
„Brigăzile roșii" a fost denumită

Apel la luptă pentru eliberarea Namibiei
LUANIÎA 11 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută la Luanda. Sam 
Nujoma, președintele Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), a subliniat că numai 
lupta armată va asigura deplina eli
berare a Namibiei, în prezent, cind 
regimul rasist din R.S.A. încearcă să 
extermine patrioții din Namibia, a 
adăugat el, S.W.A.P.O. nu mai poate 
continua tratativele. Condamnînd a- 
gresiunea sud-africană împotriva An- 
golei, în urma căreia au căzut vic
timă circa 600 de refugiați namibieni, 
Sam Nujoma a adresat un apel în
tregului popor namibian de a-și uni 
forțele, sub conducerea S.W.A.P.O., 
pentru a lupta împotriva ocupației

■ ■ ■ ■ ■
agențiile de presă transmit:

Un acord româno-indo- 
nCZian de c0°Perare ta domeniul 
folosirii energiei atomice In scopuri 
pașnice a fost semnat la Jakarta. La 
ceremonia semnării au fost prezenți 
prof. dr. A. Baiquni, director general 
al Consiliului național al energiei a- 
tomice din Indonezia, cadre de con
ducere din Ministerul Afacerilor Ex
terne si Ministerul Cercetării si Teh
nologiei. precum și membri ai Amba
sadei române la Jakarta. în alocu
țiunile rostite cu acest prilej. Teodor 
Dițulescu, ambasadorul român, și 
Bahadurin J. Habibie, ministru de 
stat pentru cercetare și tehnologie, 
au subliniat importanta cooperării 
bilaterale în domeniul cercetării 
științifice șl tehnologice.

întrevedere Ia Berlin. 
Erich Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., l-a primit, joi, la Berlin, pe 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, informea
ză agenția A.D.N. A fost efectuat cu 
acest Prilej un schimb de vederi pri
vind relațiile bilaterale și unele as
pecte ale situației internaționale.

Reuniuni ale U. N.C.T.A.D. consacrate unei teme 
de stringentă actualitate: 

întărirea colaborării intre țările

in curs de
La Palatul Națiunilor din Geneva, 

în pavilionul rezervat Conferinței 
Națiunilor Unite pentru Comerț . și 
Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), au avut 
loc în ultimele săptămîhi mai multe 
reuriiuni consacrate aceleiași teme : 
adîncirea și diversificarea colaborării 
pe multiple planuri dintre țările în 
curs de dezvoltare. Focalizarea 
dezbaterilor U.N.C.T.A.D. în jurul 
unei asemenea problematici nu este 
întîmplătoare.

După cum se știe, tabloul economic 
al hunii contemporane este dominat 
de persistenta unor flagrante si 
grave disparități. Decalajele dintre 
țările bogate si țările sărace con
tinuă să se adincească. Astfel, po
trivit ultimelor date cuprinse in 
noua ediție a anuarului statistic cu 
privire la comerț și dezvoltare pu
blicat de U.N.C.T.A.D. cu citeva zile 
în urmă, ponderea țărilor în curs de 
dezvoltare in exporturile mondiale a 
scăzut de la 31 la sută în 1950. la 25 
la sută în prezent. In timp ce ex
porturile a 26 de țări in curs de dez
voltare se situează sub nivelul de 30 
dolari pe locuitor. 31 de țări indus
trializate efectuează exporturi de 
peste 1 000 de dolari pe locuitor. O 
asemenea discrepantă reprezintă un 
corolar al faptului că țările lumii a 
treia dețin astăzi, potrivit lucrării 
amintite, numai 14 la suta din pro
dusul mondial brut, deși ele cuprind 
peste două treimi din populația glo
bului.

In fata acestei situații, țările în 
curs de dezvoltare sint preocupate la 
ora actuală de a găsi modalități noi. 
mai eficiente, pentru întărirea soli
darității si conlucrării dintre ele în 
vederea intensificării bătăliei pen
tru dezvoltare.

Astfel. în prima săptămină a lunii 
aprilie a avut loc la Geneva o 
reuniune sub egida Conferinței Na
țiunilor Unite pentru Comerț si Dez
voltare caro s-a finalizat prin 
crearea Consiliului asociațiilor țărilor 
producătoare si exportatoare de ma
terii prime. Rolul acestui nou or
ganism urmează să se manifeste, in 
principal, pe planul restructurării 
comerțului international cu materii 
prime. în vederea asigurării unor 
prețuri juste, pe baze echitabile, 
care să protejeze si să îmbunătă
țească puterea de cumpărare a ță
rilor slab dezvoltate de ne urma în
casărilor lor la exporturile proprii, 
însemnătatea consiliului este eviden
țiată de faptul că el reprezintă 
o primă formă de conlucrare efec
tivă între țările in curs de dezvol
tare pe terenul eforturilor pentru 
făurirea unei noi ordini economice 
internaționale.

O. etapă importantă în procesul 
punerii în funcțiune, la nivelul orga
nismelor specializate ale O.N.U., a 
unui sistem de cooperare economică 
între țările în curs de dezvoltare 
au marcat lucrările grupului de 

„Strada martirilor de la 16 martie" 
— ziua în care s-a produs tragicul 
eveniment.

★
Camera Deputatilor si Senatul par

lamentului italian au comemorat per
sonalitatea președintelui Consiliului 
Național al. Partidului Democrat 
Creștin. Aldo Moro. Pe locul vacant 
al celui dispărut s-a depus o jerbă de 
trandafiri roșii.

Președintele Camerei Deputatilor. 
Pietro Ingrao (P.C.I.), a subliniat ro
lul de prim-plan al celui dispărut „in 
viata tării si a Camerei. încă de la 
formarea Republicii".

La rândul său, primul ministru. 
Giulio Andreotti, a adus un vibrant 
omagiu celor „32 de ani de serviciu 
politic ,exceptional adus Republicii 
Italiene de Aldo Moro".

rasiste și pentru eliberarea Nami
biei.

★
Un comunicat al Frontului Pa

triotic Zimbabwe, dat publicită
ții in capitala Mozambicului. Mapu
to. menționează că 12 africani au 
fost uciși de poliția rhodesia- 
nă in zona Bindura. la nord de Sa
lisbury. Comunicatul precizează că 
este vorba de persoane civile. Pe de 
altă parte, documentul dat publici
tății de Frontul Patriotic Zimbabwe 
anunță că. la sfîrșitul lunii aprilie, 
au avut loc incidente puternice în 
districtul Banda, unde trupele patrio
tice au scos din luptă 20 de soldați 
rhodesleni.

Convorbiri franco—chi- 
n@Z6. Pre5edintele Franței, Valery 
Giscard d’Estaing, l-a primit joi pe 
Ku Mu, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, și a avut 
cu el o convorbire prietenească.

Comunicat angolezo-viet- 
JțamCZ. Agostinho Neto, președin
tele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
președintele R.P. Angola, a primit o 
delegație economică a R.S. Vietnam, 
condusă de Nguyen Van Dao, minis
tru adjunct al comerțului exterior, 
care a efectuat o vizită la Luanda. 
Un comunicat comun angolezo-viet- 
namez, dat publicității la Luanda, 
relevă că, în urina convorbirilor din
tre cele două părți, a fost încheiat 
un acord comercial. Totodată, s-au 
stabilit măsurile menite să contribuie 
la dezvoltarea relațiilor economice și 
comerciale. ,

Reuniunea Comitetului in
ternațional pentru secu
ritate și cooperare în Eu
ropa, la 0316 Participă 13 organi
zații internaționale și reprezentanți 
din 20 de țări, inclusiv din România, 
și-a început lucrările la Bruxelles.

dezvoltare
lucru pentru expansiunea comer
țului și integrarea economică re
gională între țările în curs de dez
voltare. Au fost abordate cu această 
ocazie elemente esențiale ale coope
rării economice dintre aceste țări, 
și anume : realizarea unui sis
tem mondial de preferințe comer
ciale. elaborarea unor planuri de in
vestiții în comun, cooperarea în do
meniul producției, comerțului. for
ței de muncă si serviciilor. în „dome
niul monetar si financiar, precum si 
al adoptării unei politici concertate 
fată de țările industrializate dezvol
tate si societățile transnaționale.

în contextul acelorași preocupări 
se înscrie și recenta reuniune a 
reprezentanților „Grupului celor 77", 
la care participă cvasitotalitatea 
țărilor în curs de dezvoltare, in
clusiv România. Cu acest prilej 
a fost constituit Comitetul pre
gătitor al reuniunii ministeriale a 
„Grupului celor 77", care are ca 
obiectiv principal de activitate armo
nizarea pozițiilor și elaborarea unei 
platforme colective de participare a 
țărilor in curs de dezvoltare la cea 
de-a 5-a sesiune a Conferinței Na
țiunilor Unite pentru Comerț și Dez
voltare, programată a se desfășura 
în luna mai, anul viitor, la Manila.

In fine, nu peste mult timp, ur
mează să se întrunească la Geneva 
Comisia pentru cooperarea economică 
între țările în curs de dezvoltare — 
unicul organ interguvernamental de 
acest gen din sistemul 1 Națiunilor 
Unite, care va trebui să creeze ca
drul pentru traducerea în viată a 
programului de ansamblu al coope
rării economice între țările slab dez
voltate și să concretizeze recoman
dările și propunerile reprezentînd 
contribuția acestor țări la edificarea 
unei noi ordini economice.

Iată, așadar, o suită de reuniuni 
circumscrise aceluiași obiectiv : fău
rirea așa-numitei „autonomii colec
tive" a țărilor in curs de dezvoltare, 
potrivit expresiei consacrate in do
cumentele de lucru ale diverselor 
întruniri specializate. Este vorba. în 
speță — după cum sublinia Gamani 
Corea, secretarul general al Confe
rinței Națiunilor Unite pentru Co
merț Si Dezvoltare. în ședința finală 
a „Grupului celor 77“ — despre „mo
bilizarea tuturor țărilor în curs de 
dezvoltare pentru intensificarea 
eforturilor proprii in direcția progre
sului lor economic. în conformitate 
cu aspirațiile lor naționale si. în 
același timp, despre stimularea 
cooperării economice dintre aceste 
țări, ca factor principal vizind conso
lidarea independentei lor politice si 
economice, a forțelor lor colective 
in făurirea obiectivelor unei noi or
dini economice Internationale".

Viorel POPESCU
Geneva ,

Rolul clasei muncitoare in noua etapă 
de dezvoltare a Vietnamului

O cu vin ta re a tovarășului Fam Van Dong
HANOI 11 (Agerpres). — Joi, la 

Hanoi au luat sfîrșit lucrările celui 
de-al IV-lea Congres național al sin
dicatelor din R.S. Vietnam. La lu
crări a luat parte Le Duan. secretar 
general al C.C. al P.C. din Vietnam. 
Delegații au adoptat o rezoluție cu 
privire la situația și sarcinile sindi
catelor în noua perioadă, noul statut 
al Federației Sindicatelor din R.S.V. 
și au ales noul Comitet Executiv.

Din România, la congres a partici
pat Elena Nap, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

în ultima zi a lucrărilor a luat cu- 
vîntul Fam Van Dong, primul minis
tru al R.S. Vietnam. Vorbitorul s-a

Manifestări românești peste hotare
La Universitatea „Martin Luther" 

din Halle, R. D. Germană, a avut 
loc o manifestare românească con
sacrată celei de-a 60-a aniversări 
a formării statului național' unitar 
român. Cu acest prilej, a fost des
chisă o expoziție fotodocumentară 
ilustrînd date cruciale din istoria 
milenară a poporului român. Lec
torul de limbă și literatură română, 
doctor Traian Costa, a'ținut o con
ferință in care au fost evocate prin
cipalele momente din istoria mo
dernă și contemporană a României,

La Universitatea din Bonn se 
desfășoară lucrările colocviului „In-

Principalele teme de pe ordinea de zi 
le constituie adîncirea procesului de 
destindere si problema dezarmării si 
pregătirea participării constructive- 
la apropiata sesiune specială a Adu
nării Generale a O.N.U.

Ministrul de externe al 
Suediei, Karin Soeder, a declarat 
că tara sa sprijină propunerea pre
ședintelui Kekkonen de a iniția tra
tative între țările nordice la care să 
participe si marile puteri în vederea 
transformării statelor din nordul 
Europei într-o zonă denuclearizatâ. 
Karin Soeder a subliniat că Suedia 
împărtășește îngrijorarea Finlandei 
în legătură cu dezvoltarea armelor 
nucleare tactice si cu urmările pe 
care le-ar putea avea această evo
luție.

La Panmunjon a avut loc 0 
ședință a reprezentanților în Comisia 
militară de armistițiu din Coreea, în 
cadrul căreia partea R.P.D. Coreeană 
a exprimat un protest energic fată 
de actele provocatoare și violările re
petate ale prevederilor armistițiului, 
săvârșite în ultimul timp de persona
lul militar âl părții sud-coreene în 
zona de securitate comună. Repre
zentantul R.P.D. Coreene a arătat că 
asemenea acțiuni au scopul de a crea 
o stare de tensiune în zonă și a 
cerut părții sud-coreene să ia măsuri 
pentru a se pune capăt neîntîrziat 
provocărilor de acest fel.

Marea Britanic și C.E.E. 
La Londra s-a desfășurat o confe
rință a ambasadorilor Marii Britanii 
în capitalele țărilor membre ale Pie
ței comune, consacrată examinării 
unor probleme curente ale C.E.E. La 
reunjune. prezidată de ministrul de 
externe. David Owen, au participat.

UN DOCUMENTAR AL F. A. O. RELEVĂ:---------------.------------------------------------------------------------

Spectrul foametei bîntuie pe ari întinderi ale globului
Consecințele inegalităților econo

mice, a căror dramatică expresie pe 
întinse zone ale globului o consti
tuie flagelul foametei, au fost puse, 
o dată în plus. în lumină de un re
cent raport publicat de Organizația 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.). Numărul 
persoanelor care suferă de foame 
cronică a trecut de 455 de milioane 
— se arată în concluziile celei de-a 
IV-a anchete mondiale asupra ali
mentației. Alte calcule ale F.A.O. 
evidențiază faptul că pentru 80 la 
shtă din populația lumii a treia ce
rerea alimentară a depășit disponi
bilitățile existente.

Previziunile agravează caracterul 
acestor cifre. „Creșterea producției 
alimentare — declara, de curîpd, di
rectorul general al F.A.O., Edouard 
Saouma — continuă să rămînă in
ferioară necesităților. în anul 1985 
vor lipsi 85 de milioane de tone de 
cereale necesare țărilor în curs de 
dezvoltare".

Sint cifre dramatice, care relevă 
noile dimensiuni ale crizei alimen
tare, devenită una dintre cele mai 
acute probleme cu care se confruntă 
lumea contemporană și. în special, 
țările în curs de dezvoltare. Situația 
este cu atît mai paradoxală, cu cit 
cursa înarmărilor devorează sume 
imense,, diminuînd mijloacele finan
ciare care s-ar putea folosi pentru 
ameliorarea hranei a milioane și 
milioane de oameni. Astfel, în vre
me ce in lume se cheltuiește pe zi 
un miliard de dolari pentru fabri
carea de arme, pentru dublarea pro
ducției de; orez, in Asia, de pildă, 
ar fi suficiente doar 4,5 miliarde 
pe an.

Ample dezbateri inițiate în ultimii 
ani. pe plan mondial sau regional, 
asupra acestei probleme au pus in 
evidentă faptul că nu este vorba de 
o criză alimentară provocată de 
epuizarea resurselor agroalimentare 
ale globului, ci de o profundă criză 
de structură, determinată de persis
tenta decalajelor economice, de re
lații inechitabile existente intre sta
tele dezvoltate și cele defavorizate. 
Statisticile organismelor specializate 
vorbesc de la sine : țările în curs de 
dezvoltare. în care trăiesc două tre
imi din populația globului, participă 
doar cu 35 la sută la producția agro- 
alimentară mondială ; ritmurile de 
dezvoltare ale agriculturii țărilor 
lumii a treia de care este legată 
nemijlocit solutionarea problemei 
alimentației s-au situat în actualul 
deceniu intre zero și doi la sută, cu 

I mult sub nivelul sporului de popu

referit la misiunea istorică a clasei 
muncitoare vietnameze in noua etapă 
de dezvoltare a țării, a evidențiat ro
lul ei de avangardă în revoluția so
cialistă și edificarea socialismului, 
reamintind în context cuvîntarea, ros
tită la congres de secretarul general 
al C.C. al P.C. din Vietnam, Le 
Duan. în continuare, primul ministru 
a vorbit despre roadele întrecerii so
cialiste declanșate în vederea trans
punerii în viață cu succes a hotărî- 
rilor Congresului al IV-lea al P.C.V., 
a prevederilor planului pe 1976—1980, 
s-a referit la efortul depus pentru 
realizarea planului de stat pe anul în 
curs.

vățămintul din R. F. Germania și 
din România in procesul reformei", 
la care participă specialiști vest- 
germani și români. Colocviul dez
bate probleme teoretice și practice 
privind modernizarea procesului de 
invățămint din cele două țări.

In prestigioasa revistă vene- 
zueleană „Semestre H istorico" au 
apărut, recent, articolele „Etapele 
istorice ale formării limbii și po
porului român in lumina ultimelor 
rezultate ale cercetărilor arheolo
gice" de prof. Radu Popa și „Re
voluția română de la 1848 — ideo
logie și program" de prof. Dan 
Berindei.

pentru prima dată, și șefii misiunilor 
diplomatice britanice din Spania. 
Portugalia și Grecia — țări care, 
după cum se Știe, intenționează să 
adere la Piața comună.

Secretarul general la P.C. 
din S.U.A., Gus Hall> a cerut-in 
vederea soluționării problemelor e- 
nergetice cu care sint confruntate 
Statele Unite, naționalizarea minelor 
de cărbuni și a întregului sector al 
energiei. Legat de aceasta, el a sub
liniat că principala cauză a crizei ce 
se manifestă în acest compartiment 
al economiei americane o constituie 
supremația monopolurilor în sectorul 
energetic.

0 moțiune de cenzurăîm- 
potriva guvernului premierului in
dian Morarii Desai, prima de la in
stalarea sa în această funcție, a fost 
depusă în Camera inferioară a parla
mentului indian de către liderul opo
ziției, M. C, M. Stephen, care face 
parte din Partidul Congresului al 
fostului premier Indira Gandhi.

Capriciile vremii
PRAGA 11 (Agerpres). — După o 

serie de ploi abundente, ziua de 11 
mai a marcat în Cehoslovacia un 
record al frigului pentru perioada 
respectivă a anului. După cum au 
anunțat meteorologii, mercurul ter- 
mometrului a marcat la Praga zero 
grade, ceea ce reprezintă un record 
absolut de temperatură minimă pen
tru 11 mai. Vechiul record a fost în
registrat în anul 1838, cind termome
trele arătau 0,1 grade Celsius. La 
periferia orașului Praga termome
trele au consemnat joi .temperatura 
de minus 2 grade Celsius.

Meteorologii cehoslovaci opinează 
că frontul de aer rece care a pătruns 
în Europa centrală si care a dus la 
creșterea precipitațiilor se apropie 
de sfîrșit și este de așteptat o încăl
zire a timpului pentru zilele urmă
toare.

lație. acest sector al economiei con- 
tinuînd să rămînă puternic deficitar 
din punctul de vedere al factorilor 
de producție — capitaluri, tehnolo
gii, bază materială, fertilizante, ca
dre tehnice. Ce poate fi mai semni
ficativ decît faptul că țările în curs 
de dezvoltare dispun doar de o ze
cime din parcul mondial de trac
toare, iar 50 de state subdezvoltate 
au împreună mai puține tractoare 
decit o tară ca Danemarca, de pildă?

Problemele cu care se confruntă 
țările în curs de dezvoltare sînt 
agravate, de mecanismul comerțului 
mondial cu produse agroalimentare 
în vigoare, ale cărui pirghii se află 
în mîinile companiilor multinațio
nale, ce acționează în acest domeniu. 
Dotate cu mijloace economice si fi* 

© Aproape o jumătate de miliard de oameni suferă de foame 
cronică — arată o recentă anchetă mondială asupra alimentației 
© Prognozele pentru anul 2000 estimează că deficitul de alimente 
va crește cu 70 la sută • Un uriaș business : specula cu alimente

nanciare considerabile, dispunând de 
tehnologii diversificate și strategice 
implantări de subsidiare in cele mai 
diverse zone ale globului („Nestle 
Alimentana", de pildă. acționează 
în 47 de țări), „multinaționalele" pro
duc și desfac peste 65 la sută din 
ceea ce se consumă în lumea 
capitalistă, stabilind suprafețele cul
tivate, cotele de repartiție, prețu
rile etc. Ele ocupă poziții importante 
în comercializarea produselor tropi
cale (citrice, cacao, cafea, uleiuri ș.a), 
a cerealelor și cărnii. Cele „cinci 
surori" (principalele cinci multinațio
nale agroalimentare. denumirea fiind 
dată prin referire la faimoasele „șap
te surori" din industria si comerciali
zarea petrolului) dispun de o vastă 
rețea de agenții, care le furnizează 
detalii asupra agriculturii tuturor 
țărilor din lume; ele contează pe 
sprijinul financiar al marilor corpo
rații bancare, permițîndu-și să finan
țeze noi culturi, atunci cind acestea 
sint considerate foarte rentabile. 
Mai mult, ele au un sistem propriu 
de sateliți pentru a detecta pertur- 
bațiile climatice, in funcție de aceas-’ 
ta puțind să influențeze preturile 
mondiale . 'Aceasta determină scum
pirea prețurilor, fenomen puternic 
agravat de inflație. Țările în curs de 
dezvoltare nu au posibilitatea, din 
această cauză, să participe la fi
xarea prețurilor produselor agroa
limentare, care au crescut conti-

PROBLEMATICA CELUI DE-AL X-LEA CONGRES 
AL P. C. DIN GRECIA

Un interviu al tovarășului Harilaos Florakis
ATENA 11 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat reprezentanților pre
sei in preajma deschiderii, la 15 mai 
a.c., a celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist din Grecia, Ha
rilaos Florakis, prim-secretar al C.C. 
al partidului, a arătat că cel de-al 
X-lea Congres al comuniștilor eleni 
trebuie să dea un răspuns la princi
palele probleme cu care este confrun
tat poporul grec în etapa actuală, 
între care a amintit eliminarea domi
nației marilor monopoluri, salvgar
darea independenței naționale și a 
integrității teritoriale, soluționarea 
problemei cipriote, grăbirea proce
sului de democratizare a țării. H. Flo
rakis a subliniat că, în ciuda difi
cultăților inerente, întreaga activi
tate a comuniștilor eleni arată că

Plenara C. C. al P. C. din Japonia
TOKIO 11 (Agerpres). — în pe

rioada 8—10 mai, la Tokio s-au des
fășurat lucrările celei de-a IV-a ple
nare a Comitetului Central al P.C. 
din Japonia, care a examinat sarci
nile partidului in etapa următoare.

In cuvîntarea rostită la plenară, 
președintele Prezidiului C.C. al 
P.C.J., Kenji Miyamoto, a analizat 
situația economică a țării, arătînd 
că încercările guvernului de depășire 
a crizei economice pe calea unor 
măsuri care lovesc în interesele oa
menilor muncii conduc la agravarea 
șomajului, scumpirea costului vieții,

Opinia P. C. din Argentina în legătură 
cu situația din țară

BUENOS AIRES 11 (Agerpres). — 
La Buenos Aires a avut loc o ședin
ță a Comitetului Executiv al C.C. al 
Partidului Comunist din Argentina 
consacrată analizării situației inter
ne și perspectivelor de dezvoltare a 
tării.

Cu acest prilej, s-a apreciat că în 
ultimii doi ani s-a realizat un acord 
al forțelor democratice și populare 
privind necesitatea constituirii unui 
„front al renașterii democratice", cu 
participarea comuniștilor.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C. 
din Argentina a analizat, totodată, 
problemele ' economice care stau la 
baza conflictelor sociale izbucnite in 
ultimul timp. în acest context, a fost 

In Canada au loc acțiuni de protest ale fermierilor împotriva deteriorării 
situației lor economice. După cum se vede și în fotografia de mai sus, repro
dusă din ziarul „Canadian Tribune", pe străzile orașelor au loc demonstrații, 
participanții cerînd măsuri împotriva concedierii muncitorilor agricoli, precum 
și în sprijinul stabilizării veniturilor fermierilor mici și mijlocii, loviți de 

inflație.

nuu în funcție de interesele ma
rilor companii. Acest fenomen se 
răsfrînge negativ atît asupra econo
miilor țărilor exportatoare din lu
mea a treia, cît și în cele ale statelor 
importatoare (peste 90), care, dato
rită inflației, și deteriorării continue 
a termenilor de schimb, au din ce in 
ce mai puține resurse financiare pen
tru asigurarea necesarului de hrană, 

însoțitor permanent al subdezvol
tării, criza alimentară are profunde 
cauze obiective; ea este o consecință 
directă a politicii de dominație colo
nialistă, a vechiului sistem de relații 
interstatale, care a favorizat acumu
larea de bogății intr-un număr re- 
strîns de state pe seama exploatării 
avuțiilor și muncii țărilor slab dez
voltate, limitîndu-le acestora, din 

urmă posibilitățile de dezvoltare eco
nomică.

Este de aceea cît se poate de evi
dent că soluționarea de fond a crizei 
și crearea unui sistem de securitate 
alimentară internațională depind de 
lichidarea subdezvoltării, de respec
tarea dreptului inalienabil al fiecă
rui popor de a dispune de bogățiile 
sale naționale, asigurindu-se condi
țiile ca fiecare națiune să fructifice 
integral și cu randament maxim po
tențialul uman și material de care 
dispune. Eradicarea foametei se im
pune astfel ca o componentă funda
mentală a eforturilor depuse pentru 
instituirea unei noi ordini economice 
internaționale, a unor raporturi echi
tabile și juste în comerțul agroali- 
mentar mondial și, în ansamblu, in 
cel al materiilor prime.

Efortul propriu în valorificarea la 
maximum a mijloacelor și resurselor 
naționale reprezintă o condiție esen
țială pentru crearea unei agriculturi 
de înaltă productivitate. Potrivit unei 
estimări a Băncii Mondiale, țările în 
curs de dezvoltare pot încorpora in 
circuitul agricol cel puțin încă 800 
milioane de hectare. în același timp 
însă — așa cum s-a subliniat în dez
baterile care au avut loc in vremea 
din urmă — o importantă deosebită 
are cooperarea internațională. De alt
fel. preocuparea crescândă a statelor, 
mai marea receptivitate arătată de 
guvernele lumii față de problemele 

P.C. din Grecia exprimă Interesele 
fundamentale ale clasei muncitoare 
și ale întregului popor. Cel de-al 
X-lea Congres al partidului — a 
subliniat el — va constitui o etapă 
importantă în lupta pentru dezvolta
rea în continuare a liniei generale a 
partidului, un aport important la 
lupta poporului elen pentru indepen
dență națională, democrație și socia
lism. Pe de altă parte, Florakis a 
spus că politica de destindere, de 
coexistență pașnjcă, de interzicere a 
armelor nucleare și de promovare a 
dezarmării constituie, în prezent, sin
gura cale rațională pentru toate po
poarele care doresc să trăiască iri 
pace și să-și asigure progresul eco
nomic.

la ruinarea unui număr sporit de 
firme mici și mijlocii. Pe de altă
parte, a spus K. Miyamoto, cercurile 
conducătoare promovează tot mai
mult politica de intensificare a înar
mărilor și de amplificare a rolului 
militar al Japoniei în Asia.

El a subliniat că forțele progresis
te ale țării trebuie să acționeze pen
tru contracararea acestei politici, 
pentru unirea intr-un front larg a 
tuturor japonezilor- care se pronunță 
pentru asigurarea unui viitor pașnic 
al țării.

subliniată necesitatea de a se adopta 
măsuri urgente șl eficiente pentru 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de viată ale oamenilor muncii, 
pentru consolidarea dezvoltării eco
nomice independente a țării si lichi
darea dependentei față de interesele 
monopoliste și imperialiste ale com
paniilor transnaționale.

Secretarul general al P.C. din Ar
gentina. Geronimo Arnedo Alvarez, a 
evidențiat, totodată, că în tară există 
elemente extremiste de dreapta „care 
pot încerca o lovitură de stat", ceea 
ce impune mobilizarea maselor, in
clusiv a membrilor de partid, împo
triva pericolului fascist.

alimentației au făcut posibilă adop
tarea în cadrul organizației speciali
zate a O.N.U., F.A.O., a unor pro
grame de cooperare tehnică. în vede
rea realizării de proiecte în domeniul, 
agricol in țările in curs de dezvoltare. 
La ultima conferință a F.A.O. s-a 
stabilit un program de măsuri pen
tru prevenirea pierderilor alimentare 
(estimate la peste 60 la sută) și un 
altul referitor la ameliorarea si fo
losirea în diferite culturi de semințe 
selecționate. Sint aspecte pozitive 
care atestă angajarea mai activă a 
acestei organizații în sprijinul țări
lor in curs de dezvoltare.

România socialistă, ea însăși tară 
în curs de dezvoltare, se situează și 
in această problemă pe o poziție 
constructivă, participînd activ la dez
baterile care au loc, aducindu-și o 
contribuție concretă în acest sens. 
Este, de altfel, ilustrativ faptul că una 
dintre principalele rezoluții adoptate 
de ultima conferință F.A.O. — cea 
privind cooperarea dintre țările in 
curs de dezvoltare în sfera agricul
turii — a fost inițiată de România, 
bucurîndu-se de adeziunea tuturor 
statelor participante. Considerind că 
soluționarea problemelor alimentației 
presupune, înainte de toate, mobili
zarea Ia maximum a eforturilor fie* 
cărei țări, desfășurată in cadrul unei 
ample colaborări internaționale, tara 
noastră subliniază necesitatea spori
rii contribuției statelor puternic in
dustrializate la eforturile pe care ță
rile in curs de dezvoltare le între
prind pentru modernizarea agricul
turii. pentru înzestrarea el cu mij
loacele tehnicii moderne, Totodată, 
România se pronunță pentru luarea 
unor măsuri concrete, care să ducă 
la realizarea unei corelații juste in
tre prețul produselor agricole si cel 
al produselor industriale, astfel in
cit să faciliteze nu numai accesul 
neîngrădit al mărfurilor agroalimen
tare provenite din țările în curs de 
dezvoltare pe piețele statelor avan
sate. ci si obținerea unor preturi con
stante, de natură să favorizeze dez
voltarea economică a națiunilor, să 
le protejeze de practicile specula
tive. In acest spirit, țara noastră ac
ționează pentru unirea eforturilor în 
vederea soluționării problemelor 
complexe ale lumii de astăzi, intre 
care și cea privind alimentația. în ve
derea creării condițiilor necesare in
staurării unei noi ordini economice 
internaționale, care să garanteze 
progresul economic șl social al tutu
ror națiunilor.

Valentin PAUNESCU
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CULOASA. Obținerea de 
substanțe albuminoide de Înaltă 
calitate din țiței nu mai consti
tuie o utopie. Recerft a fost 
inaugurată la Frankfurt pe 
Main, in R.F. Germania, o in
stalație capabilă să producă 
anual 1 000 tone albumină. care 
se adaugă celor citorva instalații 
similare aflate în funcțiune în 
diverse țări și a căror producție 
este destinată, deocamdată, doar 
furajării animalelor. Experțil 
își pun mari speranțe în acest 
procedeu, în contextul preocu
părilor pentru soluționarea pro
blemei alimentare in lume. Se 
apreciază că un procent infim 
din producția anuală de țiței ar 
putea acoperi necesarul de al
bumină al întregii planete. în 
procesul de obținere a albumi- 
nei rolul principal îl are bac
teria denumită Methylorrionas 
Clara, care se hrănește cu me- 
tilalcool, un produs al țițeiului. 
„Bine hrănită", bacteria crește 
și se înmulțește foarte repede, 
astfel că, în decurs de citeva 
ore, ea își dublează biomasa, 
odată la 2 sau 3 zile puțind fi 
recoltată.

• MONTMARTRE 1N 
PERICOL Numeroase case 
din Montmartre, celebrul cartier 
al artiștilor și punct de atracție 
turistică al capitalei Franței, 
sint grav fisurate ; mari por
țiuni ale străzilor Se scufundă. 
Cauza acestei degradări o con
stituie galeriile subterane ale 
minelor de gips aflate in func
țiune pină la începutul secolu
lui al XVIII-lea. Cele mai afec
tate sint căsuțele construite 
înainte de 1870, care nu au fost 
prevăzute cu fundații adinei. în 
fața acestui pericol, municipali
tatea orașului a luat o serie de 
măsuri. Ca prim pas în vederea 
realizării unui plan mai amplu 
de salvare a cartierului, se lu
crează la întocmirea unei hărți 
geologice amănunțite a zonei 
afectate.

• APETITUL... CREIE
RULUI. „Nici nu vă puteți 
închipui ce bucurie faceți creie
rului cu o omletă". Afirmația 
aceasta neașteptată a fost făcută 
de profesorul Richard Wartman 
in cadrul unui simpozion pe 
teme de alimentație ținut la 
Toronto in Canada. El este de 
părere că intre alimente și con
duita creierului există o strinsă 
legătură. Mai mult, laptele, fi
catul. ouăle, unele prăjituri pot 
ajuta la combaterea insomniei, 
durerilor și chiar la întărirea 
memoriei. Explicația acestui fe
nomen trebpie căutată in secre
țiile creierului. Astfel, la fie
care masă in creierul uman se 
produc modificări chimice, 
unele alimente, precum cele e- 
numerate mai sus, stimulînd se
crețiile creierului.

• CEA MAI MARE 
PRESIUNE - de trei ori 
mai mare decît „recordul" de 
laborator în vigoare pină acum 
și de 700 de ori mai mare decît 
cea exercitată asupra crustei te
restre de Everest — a fost reali
zată la laboratorul geofizic Car
negie (S.U.A.). Supuse acestei 
presiuni uriașe, de 1 800 tone pe 
centimetru pătrat, două diaman
te — care, se știe, sint extrem 
de dure — s-au topit pur și 
simplu. Acest gen de experien
țe are o mare însemnătate în 
cercetările geofizice, ele înles
nind o cunoaștere mai bună a 
proceselor fizice și chimice pe 
care le-a suferit planeta noas
tră în cursul evoluției sale.

• LA VINĂTOARE 
DE ELANI. în regiunile de 
coastă din sudul Finlandei, 
elanii, animale protejate în 
această țară, s-au înmulțit 
în ultimii ani în mod neaș
teptat, ceea ce a determinat 
o majorare a cotei de vinătoare 
pentru toamna viitoare de la 
25 000, cit fusese anul trecut, la 
32 000. Pe de altă parte însă, și 
costul permiselor de vinătoare 
va fi mărit, banii obținuți pe 
această cale fiind destinați aco
peririi pagubelor, deloc neglija
bile, provocate cîmpurilor și 
pădurilor de turmele de elani.

• METEOPATIA Șl
VOLANUL. Se ?tie că 0 
schimbare bruscă a vremii In
fluențează starea generală a 
unor persoane, sensibilitate cu
noscută sub denumirea de me- 
teopatie. La volan, simptomele 
provocate de variațiile condi
țiilor atmosferice (migrene, obo
seală. somnolentă sau, din con
tră, încordare) pot avea conse
cințe grave. Pornind de la a- 
ceasta, specialiștii celei mai mari 
Întreprinderi ungare de tran
sporturi auto, „Volan 'Trust", au 
inițiat o strinsă și utilă colabo
rare cu serviciul meteorologic. 
Ca urmare, șoferii întreprin
derii au primit, după minuțioa
se consultări medicale și teste, 
carnete cu menționarea gradu
lui in care reacționează la mo
dificările meteorologice. Pe baza 
comunicatelor despre starea 
vremii, fiecare șofer știe, cînd 
se urcă la volan, cum să reac- • 
ționeze și să preintimpine simp
tomele respective.

• PENTRU SALVA
REA NOU-NĂSCUJI- 
LOR. Un grup de experți de 
la Universitatea statului Cali
fornia au pus la punct o metodă 
de operare a nou-născuților su
ferind de anomalii cardiace 
grave, care are 90 la sută șanse 
de reușită. Intervenția chirur
gicală este efectuată pe cord 
deschis după ce temperatura 
sîngelui pacienților este coborită 
la 18 grade Celsius. în ultimii 
trei ani. metoda a fost utilizată 
cu succes în 50 din 54 de cazuri.
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