
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚ1-VĂ! Tovarășul Nicolae Ceausescu va face o vizită oficială 
de prietenie in Republica Populară Democrată Coreeană

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, va efectua, la in

vitația tovarășului Kim Ir Sen, se
cretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo

crate Coreene, o vizită oficială de 
prietenie in Republica Populară De
mocrată Coreeană, in ultima parte a 
lunii mal 1978.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

I

HOTĂRÎREA
Comitetului Centrul

Partidul Comunist Român și Guvernul Republicii 
Socialiste România, pornind de la interesele fun
damentale ale poporului român, de la analiza 
realităților internaționale, a principalelor procese 
politice, sociale, economice care au loc pe plan 
mondial, consideră că încetarea cursei înarmărilor 
și trecerea la. măsuri concrete de dezarmare re
prezintă o sarcină primordială a contemporanei
tății.

Așa cum este cunoscut, lumea de astăzi oferă 
tabloul unor profunde transformări sociale și na
ționale, al unor noi și ample mutații în raportul 
de forte în favoarea forțelor păcii, democrației și 
progresului social, al creșterii tot mai puternice a 
voinței popoarelor de a-și asigura dezvoltarea li
beră și independentă, de a fi stăpîne pe soarta lor 

voințe, de 
pe princi- 
internațio-

și a-și organiza viața potrivit propriei 
a instaura intre ele relații noi, bazate 
piile și normele dreptului și legalității 
nale.

In același timp are loc o ascuțire a 
tiilor internaționale, dintre lumea socialistă și 
lumea capitalistă, dintre țările în curs de dezvol
tare și statele avansate economic, se intensifică 
lupta pentru o nouă reîmpărțire a lumii, a zone
lor de influență, apar noi focare de încordare, 
continuă să se manifeste practici ale politicii de 
forță. Totodată, persistența fenomenelor crizei 
economice, care se împletește cu criza materiilor 
prime și energiei, accentuarea decalajelor econo
mice dintre state generează noi «urse de convulsii 
sociale și de tensiune internațională.

Partidul Comunist Român, guvernul României 
socialiste pornesc de la concepția că trecerea la 
măsuri concrete de dezarmare constituie o parte 
inseparabilă a procesului de îmbunătățire a rela
țiilor politice pe plan mondial, de creștere a în
crederii-între state, de consolidare a destinderii 
internaționale.

în acest sens, o însemnătate hotărîtoare are așe
zarea la baza tuturor relațiilor internaționale a 
principiilor independenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, neamestecului în tre
burile interne, integrității teritoriale, avantajului 
reciproc, nerecurgerii Ia folosirea forței sau la 
amenințarea cu forța. Generalizarea acestor prin
cipii în relațiile dintre toate statele, înfăptuirea 
lor consecventă în practică ar avea profunde con
secințe pozitive asupra climatului politic interna
țional, ar aduce o mare contribuție la întărirea 
păcii și securității mondiale, la asigurarea condi
țiilor de dezvoltare liberă a tuturor națiunilor.

Ținînd seama că în diferite părți ale globului 
mai ard flăcările războiului, că o serie de state 
se mai înfruntă pe cîmpul de luptă, se impune 
în modul cel mai stringent soluționarea proble
melor litigioase dintre toate țările pe cale paș
nică, prin tratative politice. Nerecurgerea la fo
losirea forței in rezolvarea diferendelor interna
ționale ar duce la stingerea focarelor de conflict 
din lume și ar .preintimpina apariția altora noi, 
ar favoriza abordarea constructivă a problemelor 
in suspensie, ar lipsi de obiect cursa înarmări
lor, ar crea un teren deosebit de favorabil trece
rii la măsuri de dezarmare.

România socialistă consideră că trebuie să se 
pună capăt politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste — de dominație, asuprire și ex
ploatare a altor popoare — să se asigure lichida
rea neîntîrziată a practicilor rasismului și apart
heidului. să se respecte dreptul fiecărui popor de 
a fi stăpîn pe propria soartă si pe resursele sale

contradic-

naționale, de a-și organiza viata și a-șl alege 
calea dezvoltării potrivit voinței și intereselor sale, 
fără nici un amestec din afară. întreaga expe
riență istorică demonstrează că respectarea acestui 
drept este o condiție fundamentală pentru întări
rea păcii, pentru statornicirea unor raporturi po
litice noi, de respect reciproc, pentru progresul 
economico-social al tuturor națiunilor.

Pentru consolidarea păcii în lume este de cea 
mai mare însemnătate dezvoltarea relațiilor de 
colaborare între toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială, eliminarea obstacolelor artifi
ciale care afectează aceste relații. Extinderea con
lucrării între state, trecerea la forme superioare 
de cooperare ar răspunde intereselor progresului 
fiecărei țări, ar aduce o mare contribuție la întă
rirea încrederii între state si îmbunătățirea cli
matului politic mondial.

România socialistă acordă o importantă cardi
nală lichidării decalajelor dintre state, a împăr
țirii lumii în bogati si săraci ca urmare a înde
lungatei politici colonialiste, depășirii subdezvol
tării, edificării unei noi ordini economice mon
diale care să așeze relațiile dintre toate statele pe 
principii noi. de egalitate, să asigure o colaborare 
echitabilă si sprijinirea eforturilor proprii ale sta
telor în curs de dezvoltare sau slab dezvoltate, să 
le permită si să le înlesnească accesul la tehno
logiile moderne, creînd totodată condiții pentru 
stabilitate economică șl dezvoltare echitabilă a 
diferitelor zone ale lumii, si a întregii economii 
mondiale, corespunzător aspirațiilor popoarelor, 
cauzei progresului Întregii-omeniri- .

Ținînd seama de complexitatea problemelor 
mondiale, de principiul egalității în drepturi a 
statelor, de interdependentele din lumea contem
porană. România socialistă consideră că soluțio
narea marilor probleme care confruntă astăzi ome
nirea impune să se creeze cadrul corespunzător 
pentru participarea activă si nemijlocită la viața 
internațională a tuturor statelor, indiferent de 
mărimea teritoriului sau populației, de forța lor 
economică și militară sau de orînduire socială. 
Marile probleme ale păcii și progresului își vor 
putea găsi o soluționare justă prin participarea 
activă la viata internațională a tuturor statelor — 
mari, mijlocii sau mici, a țărilor avansate eco
nomic sau in curs de dezvoltare, a țărilor neali
niate — in spirit de colaborare, stimă și 
reciproc.

respect

pentru 
a celei

Pronunțîndu-se ferm si militînd hotărît 
înfăptuirea dezarmării și. în primul rind. _ 
nucleare. Partidul Comunist Român și guvernul 
României socialiste evidențiază că intensificarea 
cursei înarmărilor agravează toate procesele ne
gative din viata internațională, ascute întregul 
ansamblu al contradicțiilor pe plan mondial, re- 
prezentind un pericol extrem de grav pentru pacea 
și securitatea popoarelor.

Continuarea cursei înarmărilor, accentuarea 
competiției pentru creșterea forței distructive a 
armamentelor au ajuns să pună în primejdie. în 
mod direct. însăși existența a zeci și sute de mi
lioane de oameni, practic a întregii omeniri.

Cursa înarmărilor afectează dezvoltarea econo
mică a tuturor statelor, fără deosebire de orîn- 
duire sau mărime. înarmările scot din circuitul 
productiv imense mijloace și resurse materiale, 
creează noi bariere artificiale în calea comerțu
lui cu utilaje și tehnologii, afectează schimburile 
economice și tehnico-știintifice dintre națiuni.

Deși economia mondială este confruntată, de un 
șir de ani. cu dificultățile provocate de

nele de criză si recesiune, aceasta nu a redus 
citusi de puțin amploarea cheltuielilor militare, 
care au continuat să crească in ritm galopant.

Cursa înarmărilor are efecte economice cu atit 
mai negative cu cît se desfășoară in condițiile in 
care omenirea este pusă în fața problemelor ri
dicate de criza materiilor prime, combustibililor 
și energiei ; în pofida penuriei. o mare propor
ție a unor materii prime din cele mai prețioase 
este utilizată pentru armamente.

Politica înarmărilor deturnează știința de la 
scopurile ei firești. întoarce împotriva omului pro
gresul tehnic, cuceriri strălucite ale gindirii uma
ne. Mari forțe științifice sînt absorbite de cer
cetarea militară, revoluția tehnico-științifică fiind 
in bună parte subordonată creării de mijloace 
tructive tot mai perfecționate.

Cursa înarmărilor este unul din principalii 
tori de menținere și adîncire a decalajelor 
nomice dintre state. Chiar dacă numai o parte a 
mijloacelor irosite pentru înarmări ar fi destinată 
lichidării subdezvoltării, s-ar fi înregistrat impor
tante succese în soluționarea acestei probleme atît 
de grave a lumii contemporane, cu implicații din 
cele mai serioase pentru viitorul de pace al ome
nirii.

Cunoscind o continuă extindere pe plan mon
dial. politica înarmărilor atrage în viitoarea sa 
tot mai multe state in curs de dezvoltare. Aceasta 
are multiple rezultate nefaste : țări confruntate 
cu imense nevoi și rămîneri în urmă alocă înar
mărilor resurse stringent necesare dezvoltării ; 
totodată, se creează noi relații de dependentă față 
de statele furnizoare de armament.

In prezent, ansamblul cheltuielilor militare a 
atins niveluri fără precedent, lrosindu-se vaste 
mijloace deosebit de necesare pentru dezvoltarea 
economiei civile și îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale populației. Fără această uriașă risipă, 
nivelul satisfacerii cerințelor populației în dome
nii esențiale, cum sînt construcțiile de locuințe, 
calificarea sau reciclarea forței de muncă, creș
terea pensiilor, școlarizarea și învățămîntul. per
fecționarea ocrotirii sănătății, sprijinirea activită
ții culturale, stimularea creației artistice, ar fi 
incomparabil mai înalt în toate țările lumii.

In același timp, cursa înarmărilor favorizează 
extinderea unor asemenea fenomene sociale ca 
violenta, criminalitatea, terorismul, cu efecte ne
faste îndeosebi în rîndurile tineretului. Acestor 
fenomene li se adaugă și poluarea ecologică, ex
perimentarea armelor — nucleare, chimice și de 
altă natură — precum șîi frecventele accidente în
registrate de acestea alterînd mediul ambiant.

înarmările afectează negativ ansamblul rapor
turilor interstatale pe plan mondial, fiind inse
parabil legate de tendințele îndreptate spre o 
nouă reîmpărțire a lumii și constituind princi
palele instrumente ale politicii de forță, de do
minație și presiune asupra statelor. Politica înar
mărilor înveninează atmosfera Internațională, a- 
limentează neîncrederea și suspiciunea între sta
te și popoare, aflîndu-se într-o totală contradic
ție cu cerințele statornicirii unor relații interna
ționale noi, bazate pe respectul principiilor in
dependentei și suveranității, egalității în drepturi 
și neamestecului în treburile interne. Totodată, 
înarmările reprezintă un obstacol major în re
zolvarea pe cale politică, prin tratative, a pro
blemelor internaționale litigioase.

dis-

fac- 
eco-

fenome- (Continuare în pag. a III-a)
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Constantin VIȘAN

IN SPIRITUL TRADIȚIILOR ÎNAINTATE,

Delegația parlamentară iraniană

!' 'z "i

Urcaserăm amîndoi In tren, la Cluj-Napoca. După 
alură, l-am considerat sportiv. Luptător de greco-ro- 
mane sau aruncător de disc... Tovarășul meu de drum 
se dovedi a nu fi deloc taciturn; aflai deci repede 
că nu era nici pe departe sportiv. Lucrează in electri
citate. Maistru, șeful unei echipe de montat stilpii li
niilor de înaltă tensiune. „Simți cum munca ta lasă 
urme pe pămint. Vedeți, îmi arată el cu un gest ex
presiv stilpii liniilor de înaltă tensiune care traversau 
crestele Carpaților, și noi facem un fel de statui. 
Seamănă, e drept, statuile astea ale noastre intre ele, 
dar sint rude bune cu Monumentul electricității de la 
Vidraru. Semne ale trecerii noastre peste munții și 
apele, peste dealurile și cimpiile țării".

Se reintorcea acum în Dobrogea natali. La Cluj-

Napoca se reuniseră intr-un schimb de experiență cei 
mai buni din țară, așii acestei meserii aspre. Făcută 
pe arșiță și pe viscol, cu oameni veniți din toată 
țara, dar uniți in disciplina necruțătoare a unei munci 
de durată, de mare răspundere. Cu cită dărnicie își 
lăuda tovarășii din echipă ! Și omul îmi povestea 
intr-un stil din care nu lipseau culoarea, poezia, la* 
eu, ascultindu-l, mă gîndeam că stilpii de inallă ten
siune — așa cum ii evoca meșterul — sînt monumente 
ale civilizației noastre socialiste, înălțate de Prometei 
moderni și închinate setei de lumină a acestui pămint ; 
adevărate arcuri peste timp, legind intr-o ștafetă a 
continuității vatra Sarmizegetusei și metopele de la 
Tropaeum Traiani, coloanele H istriei și Ginditorul 
neolitic cu Cintarea Omului și cu Monumentul de la 
Vidraru, cu toate monumentele prezentului și viitoru
lui de aur al acestei țări.

Și, parcă pentru a spori nota de poezie în care se 
desfășurase dialogul nostru, la despărțire, in fața tre
nului care urma să-l ducă mai departe spre țărmul 
mării, am aflat că numele meșterului este predestinat 
a sugera poezia și lumina.

— Soare I s-a recomandat el. Nicolae Soare. Poate 
ne intilnim la vară pe litoral. Stau la marginea mării. 
Pe Tomis 2. S-auzim de bine !

— Numai de bine, meștere Soare !

Vineri după-amiază. președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. a primit 
delegația parlamentară iraniană con
dusă de Sharif Emami, președintele 
Senatului iranian, care face o vizită 
in tara noastră la invitația Marii 
Adunări Naționale.

Din delegație fac parte Farajollah 
Rassi. Hossein Aii Esfandiari și Ja- 
laleddin Shadman, senatori. Aii Ah
mad Khorshid. Manucher Pezeshki și 
Aii Asghar Mazaheri, deputați.

La primire au participat tovarășii 
Ștefan Voitec. vicepreședinte al Con
siliului de Stat. Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale. 
Virgil Teodorescu, vicepreședinte al 
M.A.N., Emilian Rodeanu, vice
președinte al Comitetului de stat 
pentru energia nucleară.

A fost de față Mohammad Aii 
Moshiri, ambasadorul Iranului la 
București.

Președintele Senatului Iranian a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un salut călduros, urări 
de sănătate și fericire din partea 
Maiestății Sale Imperiale Mohammad

Reza Pahlavi Aryamehr, șahinșahul 
Iranului. împreună cu urări de suc
ces și prosperitate poporului român 
prieten. •

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru urările adresate și a 
rugat pe oaspete să transmită șahin- 
șahului Iranului un salut cordial și 
cele mai bune urări, iar poporului 
iranian prieten urări de prosperitate 
și progres.

In cadrul convorbirii s-au relevat 
cu satisfacție bunele raporturi de 
prietenie și colaborare pe multiple 
planuri — economic, tehnico-științi- 
fic. cultural — dintre România si 
Iran, dintre popoarele celor două 
țări, care se dezvoltă continuu, po
trivit înțelegerilor și măsurilor sta
bilite cu prilejul dialogului' la nivel 
înalt de la București și Teheran. S-a 
subliniat, in același timp, că dezvol
tarea dinamică a economiilor celor 
două țări creează posibilități tot mai 
largi extinderii relațiilor bilaterale de 
prietenie și cooperare, in interesul 
popoarelor român si iranian, al păcii 
și colaborării in lume.

Au fost discutate, de asemenea.

aspecte ale vieții internaționale ac
tuale. în acest cadru, a fost rpliefată 
necesitatea de a se acționa cu fer
mitate pentru generalizarea in rela
țiile dintre state a principiilor depli
nei egalități in drepturi, neameste
cului in treburile interne și avanta
jului reciproc, pentru rezolvarea pe 
cale politică a problemelor litigioase, 
adoptarea de măsuri concrete de 
dezangajare militară, de dezarmare 
generală, și in primul rind de dezar
mare nucleară. A fost exprimată ho- 
tărîrea României și Iranului de a în
tări conlucrarea pe plan international, 
de a-si aduce, în continuare, contri
buția la eforturile generale pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale, a unei securități trai
nice in Europa și in intreaga lume.

In timpul întrevederii s-a subliniat 
rolul care revine parlamentelor ro
mân si iranian, parlamentarilor, in 
general, in- promovarea spiritului- de 
înțelegere si pace, in extinderea și 
consolidarea colaborării generale din
tre state.

întrevederea s-a desfășurat înt.r-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Trimisul special al ziarului italian „II Popolo"
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, vineri diminea
ța. pe publicistul Arturo Pellegrini.

trimis special al ziarului Italian 
„II Popolo".

La primire a luat parte tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Corni-

tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru ziarul italian „II Popolo".

Prin creșterea productivității muncii
Din situația privind 

îndeplinirea principa
lilor indicatori de plan 
în industria județului 
Alba rezultă că uni
tățile din această parte 
a țării au realizat de 
la începutul anului o 
productivitate a mun
cii superioară preve
derilor cu aproape 2 
la sută. Ca rezultat al 
sporirii randamentu
lui activității produc
tive. a perfecționării 
tehnologiilor de lucru 
și a Îmbunătățirii in-

dicilor de utilizare a 
mașinilor și instala
țiilor s-au depășit sub
stanțial sarcinile fizice 
la produsele intens so
licitate de economia 
națională. Astfel, oa
menii muncii din in
dustria județului Alba 
au produs peste sarci
nile de plan mai mult 
de 860 tone mașini și 
utilaje, circa 6 000 ma
șini electrice de spălat 
rufe. 95 000 perechi de 
ciorapi. 10 000 articole

de marochinărie. în
semnate cantităti de 
alte bunuri materiale. 
Se evidențiază, tot
odată. colectivele uni
tăților producătoare de 
materiale de construc
ții. care au realizat si 
pus la dispoziția șan
tierelor 
500 000 
blocuri 
zidărie. : 
fabricate
armat si 4 800 mp uși 
și ferestre. (Agerpres)

Utilaje tehnologice 
livrate în avans

suplimentar 
cărămizi și 
ceramice de 

1 700 mc pre- 
din beton

PENTRU PREZENTUL NOSTRU REVOLUȚIONAR:

OPERE ÎNCHINATE OMULUI,
IDEALULUI SĂU MĂREȚ

Cu treizeci de ani în 
urmă, cind intram în in
stitutul de artă, credeam 
că studiul accentuat al 
figurii umane este doar o 
cerință a vremii pentru 
realizarea compozițiilor 
tematice. Nu prea știam, 
atunci, că acesta era de 
fapt șirul lung al fru
moasei noastre tradiții de 
ș< oală românească și că 
în fruntea ei s-au găsit 
venerații maeștri Tonitza. 
Ștefan Dumitrescu. Că
rnii Ressu. Paciurea. Me- 
drea. Steriade si alții, a 
căror operă în întregime 
era închinată omului din- 
tr-un devotament ce era 
întreținut de marea ce
rință a conștiinței lor ar
tistice ca urmași fideli ai 
celor de dinaintea lor : 
Aman. Grigorescu. An
dreescu si Luchian.

încă mal 
elevi ai Iul 
mărturisesc 
maestrului, 
nului, al figurii umane 
se făcea In exclusivitate 
pînă tîrziu în anul IV 
sau V și numai ne o ase
menea trainică armătură.

cînd cunoașterea structu
rii corpului părea realiza
tă. se broda peste aceas
tă limpezime culoarea și 
compoziția, aducătoare de 
sugestii naturii, spațiului 
si a spiritului.

Intr-adevăr, prin exi
genta cunoașterii de sine.

configurează, artistul. în 
marea și lunga istorie a 
artei, a putut oglindi in 
opera sa frumusețea fi
gurii umane, cu aceeași 
constantă cu care și-a 
redescoperit, temerar, im
perfecțiunea cunoașterii, 
în acest sens. cred, se

lor. îmbrăcămintea lor. 
realitatea peisajului, poa
te chiar și identitatea 
cailor. Pictorul, ca Si toti 
marii artiști ai Renaște
rii. se detașa de canoa
nele comenzii prin înalte
le sale cunoștințe ale mă
iestriei artistice, zeificînd

Opinii de Traian BRĂDEAN

întreprinderile constructoare 
de mașini din județul Timiș, al 
căror aport la echiparea noilor 
obiective și capacități de produc
ție cu mașini, instalații si uti
laje de înaltă tehnicitate spo
rește continuu, au pus la dis
poziția beneficiarilor din diverse 
ramuri ale economiei naționale 
1877 tone utilaje tehnologice, cu 
470 tone peste sarcinile planifi
cate. Astfel, colectivul întreprin
derii mecanice Timișoara, care 
va realiza în acest an o produc
ție de poduri rulante cu 60 la 
sută mai mare decît în 1977. a 
produs peste plan 300 tone uti
laje tehnologice pentru industria 
metalurgică. Combinatului side
rurgic Galați i-au fost livrate 
înainte de termen 8 poduri ru
lante electrice de 35 și peste 35 
tf. Totodată, au fost onorate in
tegral contractele încheiate cu 
Combinatul siderurgic Călărași 
și alte obiective industriale de 
importantă majoră pentru eco
nomia națională. La rindul său, 
colectivul întreprinderii „Elec- 
trometaT* și-a îndeplinit si de
pășit programul de livrare a 
utilajelor tehnologice pentru 
industria alimentară. (Cezar 
Ioana).

trăiesc destui 
Ressu. care 
că. la clasa 

studiul dese-

ca om șl trăire etnică, ar
tistul român punîndu-și 
în prim plan aceste pro
bleme. cît si pe cele ar
tistice — bineînțeles — a 
reușit să se salveze în 
anii de declin ai artei eu
ropene. ce contaminase 
aproape toată lumea. Așa, 
bunăoară, rînd Pe rind. 
Grigorescu, Andreescu, 
Luchian. Pallady, Petras- 
cu, Tonltza, Dărăscu în
torși acasă au exprimat 
în opera lor natura pro
fundă a omului șl mediu
lui românesc.

Cred că numai prin 
întoarcerea mereu către 
sine, către tot ceea ce 11

poate spune cu mtndrie 
că și arta noastră tace 
parte din Întregul trăirii 
spirituale al omenirii, 
comparabilă. cert. cu 
multele ei timpuri înflo
ritoare.

Cel puțin de 40 de ani 
sl eu cunosc că Michel
angelo Buonarottl, sculp
torul. trebuia să picteze 
la comanda papei Capela 
Sixtină. iar ceva mai de
vreme Benozzo Gozolli 
executase tot în frescă 
suita curții Iul Cosimo 
de Medici ; odată cu pre
cizia meșteșugului, ar
tistul făcea să se recu
noască fără nici un du
biu identitatea personaje-

astfel frumusețea forme
lor corpului uman, tinzînd 
să surprindă întinderea 
luminoasă a spiritului ce 
tace ca ochii omului să se 
înalte către idealuri mă
rețe.

Toate aceste minuni nu 
sînt de fapt decît relații 
de forme si culori a că
ror vecinătate dezvoltă 
anume efecte ontice si pe 
care artistul le cunoștea 
perfect si le doza pe su
prafață în sensul în care 
Ideea de comunicare prin 
Imagine le impunea. S-ar 
putea spune că pictura 
este o totalitate de locuri 
optice, ce. la cei vechi, în-

totdeauna. însemna a po
vesti ceva despre oameni 
și natură, dar care istori
siri erau salvate de la ba
nalitate prin țesătura sa
vantă a elementelor in 
spiritul legilor fundamen
tale ale picturii.

Detaliile foarte nume
roase in tablourile marilor 
maeștri nu par greoaie șl 
nici măcar nu supără 
zimbetul înfiorat al „Gio- 
condei" lui Leonardo sau 
al „Fetei cu perlă" a lui 
Vermeer, după cum nici 
ridurile bătrinei mame a 
lui Rembrandt nu sînt 
sesizabile înaintea mase
lor în care sînt incluse, a 
volumelor si compoziției, 
pentru că aceste detalii 
sînt așezate în ritmul ma
rilor trasee ale întregului, 
a raporturilor 
certe 
mai 
era 
ideal
deauna. Pentru că el cu
noștea legile reprezentă-

Planul la export 
depășit

valorice 
și. după cum am 

spus, reprezentarea 
Idealul pictorului, 
ce triumfa întot-

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Ca efect al măsurilor aplicate 
în întreprinderile industriale din 
județul Hunedoara pentru îm
bunătățirea calității produselor 
și diversificarea gamei sorti
mentale sporește continuu volu
mul mărfurilor solicitate pe pia
ța externă. Onorindu-si la ter
men si in devans obligațiile 
contractuale fată de beneficiarii 
de peste hotare, unitățile econo
mice hunedorene au depășit 
planul de livrare la export, afe
rent perioadei care a trecut de 
la Începutul anului, cu peste 
7 500 000 Iei valută. Cu cele mal 
mari succese obținute pe a- 
ceastă linie se prezintă și de 
data aceasta Combinatul side
rurgic Hunedoara, care a expor
tat în plus cantități însemnate 
de produse siderurgice. Se evi
dențiază, de asemenea, cu rezul
tate bune întreprinderea de pro
duse industriale pentru construc
ții de căi ferate din Deva, uni
tatea de industrializare a legu
melor și fructelor de la Hațeg, 
întreprinderea de prelucrare a 
plantelor medicinale Orăștie, în
treprinderea „Avicola“-Mintia și 
alte unități.

(Agerpres)
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— îl lei la dumneata In 
brigadă.

— Nu-1 iau nici să mă 
tai !

— Meștere...
— Am zis nu — nu ră- 

mîne !
Și meșterul — Vasile T., 

șef de atelier la întreprin
derea județeană de gospo
dărie comunală și locativă 
Sălaj, a închis aproape 
trintind ușa de la biroul in- 
ginerului-șef al unității. A- 
colo unde, de cîteva zile 
încoace, era mereu chemat, 
cerindu-i-se unul și același 
lucru : să-l ia la el în ate
lier — colectiv fruntaș în 
întreprindere — pe tînărul 
Șt. P., recent eliberat din 
penitenciar în vederea re
educării prin muncă. Acolo 
unde meșterul va mai fi 
chemat încă de vreo cîteva 
ori, plnă cînd să-1 accepte 
pe ttnăr la el in echipă...

Secvența de mai sus s-a 
petrecut în urmă cu aproa
pe un an. Atunci cînd, a- 
vîndu-se în vedere forța 
morală, capacitatea de in
fluențare pe care o pot e- 
xercita colectivele de oa
meni ai muncii, li s-au în
credințat acestora, prin lege, 
importante atribuții in pro
cesul de educare și reedu
care a celor care au săvîr- 
șit abateri. Departe de a 
caracteriza atitudinea colec
tivelor de muncă care și-au 
asumat sarcini pedagogice 
in această privință, n-au 
lipsit însă nici întîmplări 
asemeni celei de mai sus. 
Firește, cazuri ca nerecep- 
tivitatea cite unuia — șef de 
atelier sau de echipă etc — 
au fost atitudini de moment 
nu atît expresii ale lipsei 
de receptivitate la nou, cît, 
mai ales, îngrijorări nejus

tificate pe linia proverbu
lui potrivit căruia „mărul 
stricat"...

Așa cum au stat lucrurile 
și in cazul de mai sus. 
După fiecare dintre discu
țiile purtate cu inginerul- 
șef, Vasile T. a trintit tot 
mai încet ușa in urma lui. 
Pină cind, într-o dimineață, 
a deschis-o singur, fără să-1 
mai fi chemat nimeni. Și,

depuse și de părinți și de 
profesori, Șt. P. a părăsit 
școala și a început să vaga
bondeze. Iar atunci cînd 
dădea pe acasă o făcea nu
mai pentru a stoarce niște 
bani. Un an, doi, patru. 
Pină într-o zi, cînd preten
țiile lui au crescut. Și, 
din motive lesne de în
țeles, a fost refuzat. A- 
tunci, în loc să priceapă ce

Datorită faptului că. la un 
control efectuat de organe
le de specialitate s-a con
statat că banii dați lui de 
vacanță erau bani din ges
tiunea „viitoarei soții", în 
loc să vină aceasta la I.S., 
a fost adus el la ea — bine
înțeles, însoțit de miliție...

Dar toate acestea AU 
FOST. Atit Șt. P. cit și I.S. 
sînt astăzi oameni de nă

Ca oameni 
in rîndul oamenilor

deșt în prima zi declarase 
că nu-1 ia pe Șt. P. in bri
gadă nici dacă va fi „tăiat", 
acum i-a cerut fostului său 
„preopinent" să-1 trimită 
repede pe tînăr la el în a- 
telier. „I-am făcut rost și 
de un loc la bancul de lu
cru, și de scule. Să vină cît 
mai repede că... eu am ne
voie de un om de nădejde 
și... timpul nu așteaptă".

Dar. in general, ce s-a 
întimplat aici cu tinerii ve- 
niți să-și recapete, prin 
muncă și corectitudine, cin
stea dată cîndva pe rușine? 
Cum au primit ei ajutorul 
colectivului ?

Mai înainte, să vedem ce 
anume au făcut „atunci" 
tinerii de care ne vom o- 
cupa :

Catul I. După o îndelun
gată perioadă de absență 
de la cursurile școlii gene
rale, în ciuda strădaniilor

era de priceput, s-a apucat 
de furat.

Cazul II. Poposind într-o 
seară la un han din locali
tate să cinstească un pahar 
de bere cu prietenii, lui 
I.S. i-au plăcut ochii han
giței. Sentiment grabnic 
împărtășit. Ceva mai tîr- 
ziu, cînd au rărrias numai 
ei doi, hangița-gestionară, 
după ce a aflat cum se 
„extenuează" el muncind 
ca turnător intr-o întreprin
dere din Zalău, i-a propus 
să-și lase serviciul și să se 
căsătorească cu ea; că are 
ea destui bani pentru amîn- 
doi. Ba, pentru a-i arăta cît 
de concrete sînt promisiu
nile sale, la numai cîteva 
săptămini după ce au făcut 
cunoștință, i-a și înmînat o 
importantă sumă de bani și 
l-a trimis să se „relaxeze" 
pe litoral, unde urma să 
vină și ea după Cîteva zile.

dejde Ia locul lor de mun
că, cu o bună comportare 
socială. Astfel, Șt. P. nu 
numai că nu mai cere bani 
de-acasă, dar la fiecare 
Chenzină își întreabă mama 
cu ce-ar putea-o ajuta; 
datorită calificării și mun
cii depuse, el are astăzi o 
retribuție mai mare decit 
ea. Cit despre „rentierul" 
din amor, I.S., acesta este 
astăzi căsătorit, își crește 
muncind copilul.

Lucruri firești, emoțio
nante în substanța lor uma
nă, dobîndite in mai puțin 
de un an. Nu de către ei 
singuri, ci cu ajutorul co
lectivelor în care au fost 
primiți. Pentru că aici, la 
locurile lor de muncă, așa 
ni s-a vorbit despre reali
zările celor doi tineri — ca 
despre propriile realizări 
ale colectivului din care fac

parte. Fapte aflate la 
I.J.G.C.L. — de la meșterul 
Vasile T. (care nu numai că 
și-a făcut autocritica, 
prin fapte, învățîndu-1 pe 
Șt. P. și „meseria și ome
nia", dar aciim se intere
sează și de notele de la 
școală ale acestuia), de la 
Liviu Terec — secretarul 
comitetului U.T.C. — și de 
la tovarășii din echipa de 
lucru. Aici, ca și la „Armă
tura" — colectivul in care a 
fost reeducat I.S. — ne-au 
intimpinat aceleași cuvinte: 
„Noi nu ne-am făcut decit 
datoria de oameni, de co
muniști".

Ce metode ați folosit ?, 
i-am întrebat. „Nimic deo
sebit", ne-au răspuns pe
dagogii în salopete. Adică, 
aici, ca și în atîtea alte u- 
nități, s-a constituit cîte un 
colectiv special, alcătuit din 
oameni cu o mare experi
ență profesională și educa
tivă, care și-au asumat răs
punderea concretă pentru 
reeducarea noilor veniți ; 
în fiecare colectiv se anali
zează periodic, sistematic, 
munca și comportarea celor 
în cauză. Merită, așadar, să 
subliniem incă o dată : edu
carea și reeducarea celor 
care s-au abătut cîndva de 
la drumul drept își dau roa
dele nu atît datorită „nou
tății" metodelor educative 
folosite, cit, mal ales, grijii 
și perseverenței cu care co
muniștii. toți oamenii mun
cii din cadrul colectivului 
iși aduc contribuția la a- 
ceastă Importantă sarcină, la 
realizarea căreia au fost 
chemate colectivele noastre 
de muncă.

Tltus ANDREI 
loan MUREȘAN

„Strunele din suflet"

Cînd aparențele înșeală...
în holul unui hotel 

de lingă Gara de 
Nord, un bar intim și 
cochet, cu cafea și 
băuturi răcoritoare sau 
spirtoase. are acel 
du-te-vino al localu
rilor similare și acel 
murmur continuu al 
discuțiilor între parte
neri.

Un grup de tineri 
beau in picioare o bău
tură colorată intens și 
discută ceva mai de
gajat : ba. mi s-a pă
rut că uneori chiar 
prea degajat. Se lo
veau uneori cu dosul 
palmei Pe piept, unul 
mal zdravăn Si-a pus 
palma pe umărul al
tuia mai pirpiriu, dar 
nimenea nu se supăra, 
se rîdea cu voluptate. 
A venit si o tînără cu 
un copil mic, a băut 
o cafea cu tinerii si 
apoi și-a luat omul 
acasă. Au plecat apoi 
si ceilalți. I-am văzut 
prin geamul mare cit 
o vitrină cum, in stra
dă. se tratau cu a- 
ceeași energie cam 
brutală și mi-am zis 
că desigur sînt niște 
juni lipsiți de manie
re sau bișnițari.

Unul dintre el s-a 
reîntors și s-a așezat 
lingă mine, la masă. 
Pe un scaun rămas va
cant după plecarea 
unul ofițer tacticos 
care citea „Viata mi
litară". Volubil, tînă
rul a intrat cu mine 
în vorbă, firește des
pre fotbal. Ținea cu 
..Steaua" intrucit fu
sese boxer la echipa 
militară, dar. după o 
boală nenorocită, a 
trebuit să renunțe la 
sport.

— Sînteți coleg cu 
băieții care au plecat!, 
întăresc eu evidenta Și 
privesc paharul rămas 
gol.

— Pippermint, pre
cizează vecinul meu de 
masă. Costă ceva, dar 
numai pentru cine bea 
mult. Cînd bei numai 
un păhărel e tonică și 
gustoasă. în fond, 
omul care muncește

are voie să se cin
stească cu ce vrea el.

— Firește.
— Sîntem cu toții 

din aceeași echipă, la 
„Grivita roșie". Prie
tenii mei sînt. cu toții, 
băieți de ispravă. E- 
chipa noastră este 
fruntașă de ani de 
zile. Zău că nici nu-mi 
aduc aminte de cind. 
V-o spun pentru că 
sînteți scriitor șl cred 
că v-ar Interesa.

— Dar de unde știi 
dumneata ce sînt eu ?

— Mi-a spus ofițe
rul care a stat aici, la 
masă, că ați fost re
dactor la revista „Via
ta militară" uiide a 
colaborat și el.

— Da. am fost.
Mă străduiam să 

ghicesc cine era ofi
țerul, dar fără succes. 
Sînt cincisprezece ani 
de atunci. Ofițerul. 
Îmi spune tînărul. e 
vecinul său de apar
tament in Drumul Ta
berei și iși Împrumu
tă umil altuia cărți.

— Ce fel de cărți ?
— Cărți de literatu

ră bună. Inclusiv poe
zie. Să știți că și spor
tivii (mă mai cred 
incă sportiv) citesc și 
nu sint tocmai cum 
cred unii...

Remarc limbajul bo
gat și îngrijit al con- 
locutorului din care 
se vede că. intr-ade
văr. citește. Si. în si
nea mea. mă mustru 
că mă iau prea repede 
după aparențe. Așa
dar, nu golani, ci, dim
potrivă. tineri de is
pravă in toată pute
rea cuvîntului. Totuși 
strecor o aluzie :

— Mi-a plăcut cum 
și-a pus unul palma 
mare cit o lopată pe 
umărul altuia mai 
pirpiriu.

— Lăsat! că așa-i 
place. Pirpiriul nu e 
pirpiriu, pune o ladă 
cu scule Pe umăr Și o 
duce pină-n celălalt 
capăt al halei, cum ai 
duce un sac cu fulgi.

Ne mai plesnim noi 
cu palma pe piept, ca 
marinarii. dar din 
dragoste, că doar sîn
tem tineri și ne arde 
sîngele în vine. Nu 
insultăm Pe nimeni, 
știm cum să cinstim 
oamenii.

Tînărul șl-a sorbit 
restul de cafea, s-a 
uitat la ceas și mi-a 
spus că e ora la care 
vin zugravii să-i pri
menească locuința. A 
salutat zimbind și scu- 
turîndu-mi mîna a 
plecat.

Nu cunosc incă oa
menii cum trebuie — 
mi-am zis. Si mai a- 
les tineretul. Am re
lații mai mult in zona 
generației mele și a 
generațiilor mai că
runte. Semn de bătri- 
nețe pretimpurie ? De 
aici erorile in formu
larea grăbită a unei 
fișe psihologice. în 
fond, tinerii din exem
plara brigadă de la 
„Grivița roșie" nu au 
tulburat pe nimenea. 
Si nici măcar nu vor
beau zgomotos, dova
dă că nici n-am auzit 
ce vorbeau. Aveau 
gesturi ceva mai tari, 
un joc mai bărbătesc, 
cum ar spune croni
carii sportivi.

Am plecat cu aceste 
gînduri felicitîndu-mă. 
paradoxal, că nu am 
avut dreptate și-mi 
urez să dau pretutin- 
denea peste tineri 
care, tn loc să-și o- 
moare lenea în tăceri 
îndopate cu alcool, 
tăcind pe neînțeleșii 
— se mal plesnesc cu 
dosul palmei pe plex, 
își lasă palma sănă
toasă și muncită pe 
umărul vecinului, dar 
au suprema, tulbură
tor de frumoasa jus
tificare în fata socie
tății noastre socialiste, 
conștiința datoriei îm
plinite cu virf și-nde- 
sat,‘ prin brățara cu 
adevărat de aur a me
seriei lor.

Al. ANDRITOIU

Greu se pune „punctul pe I*
Desen de Viorel SANDU

Fără cuvinte
Desen de Ștefan COCIOABA

— Am 86 de ani. taică, și 
așa ceva n-am mai văzut — 
va declara colonelului Ro- 
mică Tutunaru, de la In
spectoratul județean Argeș, 
al Ministerului de Interne, 
unul dintre locuitorii satu
lui Ciocănăi. De aceea zic...

S-a formulat, din capul 
locului, si această ipoteză : 
femeia, care s-a sfîrșit în 
pădurea ce mărginește satul 
axgesean amintit, poate să 
fi fost doborîtă de un atac 
de cord in timp ce trecea 
pe acolo. După cum se pu
tea. foarte bine, să fi alu
necat si. lovită mortal, a 
rămas în rina cu pricina. 
Sint atîtea situat» — absur
de sau nu — în care un 
om îsi află sfîrsitul. Nu de 
puține ori o simplă sperie
tură poate stinge flacăra 
vieții. Dar. în absenta ori
căror elemente de identifi
care a victimei, nu s-a pă
răsit o clipă si posibilitatea 
unui epilog prin violentă. 
Cine să fie Insă făptașul ? 
Și-apoi : de ce s-o fi co
mis ? Cine este victima ?

întrebări capitale într-o 
cercetare de acest fel. Des
cifrarea lor cere, de cele 
mai multe ori. o muncă 
uriașă, efort si inteligentă, 
acțiune si perspicacitate, in
tuiție si logică, plus o 
imensă dăruire în sluiba 
dreptății, a adevărului. Răs
punsul la asemenea între
bări îl dau. în destule îm
prejurări. amănuntele, adu
nate cu grijă de artizan, 
puse cap la cap într-o suc
cesiune care să ducă la un 
inteles. la luminarea altei 
părți din necunoscutul ne
dezlegat incă. îl întrebăm

pe colonelul Romică Tutu
naru :

— Pe ce amănunte s-a 
sprijinit ancheta. în acest 
caz î

— Dacă acceptam ideea 
că ne aflăm în fata unui 
act de violentă, atunci tre
buie să spunem că autorul 
— sau autorii — si-au luat 
toate măsurile pentru înlă
turarea urmelor unei ase
menea fapte, pe care legile 
noastre o condamnă cu as
primea cuvenită. Unu : vic
tima nu mai putea fi iden
tificată fizic. Doi : nu avea 
asupra sa nici un act din 
care să reiasă identitatea. 
Trei : nu s-a descoperit a- 
supră-i nici un alt obiect 
care să ofere o idee cît de 
cit in efortul de a deter
mina cine este.

— Să înțelegem de aici 
că vă aflati în fata unei in
fracțiuni... perfecte ?

— Nu există infracțiune 
perfectă. Nici măcar în fil
me... Iar afirmația asta se 
sprijină, între altele, și pe 
cel aproape treizeci de ani 
de experiență cîștigată in 
această profesie...

„Nu există infracțiune 
perfectă". Siguranța cu care 
au fost rostite aceste cuvin
te. ne-am dat seama, izvo
ra dintr-o adîncă convin
gere. Afirmația suna — 
deși, poate, nu se voia — 
ca un avertisment Deoa
rece. mai sint încă destui 
nărăviti la cîte un act in
fracțional care îsi iau „toa
te" măsurile, astfel incit 
încălcarea legii să se pro
ducă fără urme. Destui se 
amăgesc cu iluzia că. dacă 
au ..lucrat" cît mai „curat"

posibil, minciuna, falsul, 
furtul ori actul violent să- 
virsite vor rămîne doar in 
ungherele conștiinței încăr
cate a autorului. Ca si cum 
s-ar putea opri lumina soa
relui. curgerea fluviului ori 
drumul drept al adevăru
lui !... Si astfel ajung marii 
ori mai micii „combinatori" 
ai „infracțiunilor perfecte"

un timp cîlnos, cu ploaie șl 
lapovită. transformate cu
rind in ninsoare, o mină de 
oameni ai legii cercetează 
centimetru cu centimetru 
locul cu pricina. Doar, doar 
vor afla un cit de mărunt 
indiciu. Va fi o muncă mi
găloasă. desfășurată cu o 
încăpătînare exemplară, cu 
încredere in reușită. Si. in

tuia victimei, posibila ocu
pație. timpul cînd inima sa 
a încetat să mai bată. Se 
recuperează si se reconsti
tuie îmbrăcămintea. înălți
mea victimei.

— Sute, mii de oameni, 
ni se spune, si-au oferit 
aiutorul in identificarea ce
lei care purtase această 
îmbrăcăminte. Anelui oa-

Știați că există oa
meni care pot spune 
altora (fără să uzeze 
de vreun anume apa
rat. ori de vreo anume 
măsurătoare, ci numai, 
așa. dintr-o ochire) : 
dumneata calci a ingi
ner t (de exemplu). O 
astfel de faimă de... 
prezicător și-a cîstigat 
la Brăila inginerul Irl- 
mia Cîmpian. directo
rul combinatului de 
celuloză, hîrtie si fi
bre artificiale. Bine — 
i-am zis — ce mare 
lucru e să mai... pre
zici că un inginer cal
că a inginer de vreme 
ce omul este atestat 
ca atare ? Răspunsul : 
Este. Meseria din celă
lalt se simte si se pre
simte. Pentru că una 
este să vezi, cu totul 
altceva e să ei observi. 
Trebuie să observi a- 
titudinea si aptitudi
nea. talentul și tempe
ramentul. Primul om 
care mi-a zis „tu calci 
a inginer" a fost un 
maistru, cindva. abia 
venisem stagiar la o 
făbricuță de pe Valea 
Jiului, la Lupeni...

La aceste cuvinte mă 
gîndeam in timp ce mă 
Îndreptam spre insta
lația de furfurol, re
cent pusă în funcțiu
ne. Din nimic — mal 
precis din apele rezi
duale ale combinatu
lui, care pină de Cu- 
rînd se deversau în 
canal — se obține a- 
cum substanța de care 
economia națională are 
nevoie ca de aer. Pro
iectul și execuția sînt 
sută la sută românești. 
De departe, instalația 
pare o stalagmită u- 
riașă și numai ajuns 
la poalele ei observi 
codrul de coloane, de 
țevi... Cel care-mi 
furnizează datele pare 
un licean, n-ai zice că 
are 28 de ani. cu atît 
mal puțin că poartă

In buzunar decizia prin 
care-i numit șef de 
instalație. Se numește 
Manea Avramescu. 
Facultatea a absol
vit-o la Iași. Decizia 
de șef a primit-o după 
ce a obținut prima e- 
prubetă cu furfurol. 
Data a coincis cu ulti
ma zi de stagiatură. 
Dar a mai fost o de
cizie. în urmă cu trei 
ani. una verbală...

Povestește : <De la 
personal mă repartiza
seră să lucrez la celu
loză chimică. Instala
ția prevede un număr 
fix de oameni, bob nu
mărat. Eu, pe lingă 
ceilalți, cam în plus. 
Mă-nvîrteam de colo- 
colo, ca un... stagiar. 
Nu tu răspundere, nu 
tu plan de producție... 
Mă vede într-o zi — 
trecuse o săptămînă de 
cînd eram acolo — di
rectorul Irimia Cîm
pian : „Măi. tu calci a 
inginer, te numesc șef 
la furfurol" — mi-a 
spus. M-am bucurat 
și-am alergat Intr-un 
suflet să-mi ocup... 
postul. Cind colo. aici, 
pe locul ăsta, niște 
constructori băteau pi- 
loții de beton printre 
scaieți și mărăcini. A 
doua zi vine din nou 
directorul.

— Care e instalația 
unde sînt șef ?! Am 
crezut că întrebarea 
mea II desființează. 
Da’ de unde ! îmi 
pune în mină dosarul 
pe care-1 avea cu el 
și-mi zice : „Asta". 
Mă uit pe copertă si 
citesc : Proiect...

Zilnic venea pe la 
noi directorul. „Măi, 
ai grijă, tu ai să lu
crezi cu povestea asta, 
urmărește-ți construc
torii...". îl urmăream, 
nimic de zis. dar îmi 
încolțise gîndul plecă
rii : „Sînt chimist, ce

treabă am eu cu inves
tițiile ? Să-și facă fie
care meseria...". Nu-1 
tocmai plăcut să cir
culi pe estacade, pe 
planșee, la zeci de 
metri înălțime, pe 
vînt, pe zăpadă și ger. 
ori vara, pe arșiță, să 
controlezi Înclinația 
conductelor, calitatea 
sudurilor. într-o zi mă 
hotărîsem să-i spun 
directorului că plec. Si 
tocmai în ziua aceea 
n-a călcat în instala
ție. în a patra zi. cind 
a reapărut, avea un 
aer aparte, nu știu 
cum să-1 numesc. „Am 
fost învoit două zile, 
am lipsit din Brăila, 
m-am dus la Lupeni. 
A ieșit la pensie mais
trul care m-a primit 
stagiar. L-am sărbăto
rit. Stil, a fost primul 
om care mi-a spus : 
tu calci a inginer..."»

— Și ? îl întreb pe 
foarte tînărul șef al 
furfurolului brăilean.

— Nu știu de ce. în 
clipa aia mi-a pierit 
definitiv gustul plecă
rii...

Cîteva zile nu mi-am 
mai reamintit episodul 
povestit de tînărul in
giner. Pină de curind, 
cind, căutînd ceva des
pre chimie, am citit ci
te va rînduri scrise de 
unul dintre marii noștri 
chimiști, savantul G.G. 
Longinescu : „Toată
taina unei lecții bune 
stă in căldura sufletu
lui, după cum reac
țiile chimice se fac 
mai bine la tempera
turi ridicate. Toate 
metodele pedagogice 
nu fac nici o para 
dacă profesorul e plic
tisit și plicticos. Tre
buie să zbirniie sufle
tul profesorului, ca să 
răsune strunele din 
sufletul școlarului".

Strunele din suflet.™
Mircea BUNEA

Vreți să rupem 
lanțul „bunăvoințelor ?“
într-o noapte oare

care (de luni spre 
macti) am visat ur
mătoarele. : Dă-mi,
tată, șapte lei, să mă 
tund și eu, cere băia
tul. De ce să-ti dau 
șapte, cînd te costă 
patru și cincizeci ? 
Dumneata ai chef de 
discuții : doar ți-am 
explicat în atîtea rin- 
duri că patru cincizeci 
e tariful ; plus doi 
cincizeci pentru „bu
năvoință" — nu fac 
șapte ? Atita dai și 
dumneata. Ce. vrei să 
spui că eu nu sint 
bărbat ?, nu sînt ega
lul dumitale ? După ce 
achită la casă, băiatul 
strecoară in buzunarul 
frizerului cei doi lei 
cincizeci. o nimica 
toată — și numai cu
riozitatea îl îndeamnă 
să facă o mică soco
teală : dacă tunde 
douăzeci într-o zi. 
primind de la fiecare 
cite doi cincizeci. în
tr-o lună... Ajuns aca
să. frizerul află că iar 
s-a produs scurt-cir- 
cuit. al patrulea in 
săptămînă asta, de
geaba înlocuiește si
guranțele. trebuie să 
fie ceva la tablou... 
Cere, telefonic, să i se 
trimită îndată un e- 
lectrician. Imposibil, 
toți sînt ocupați pină 
peste cap. Miine. poi- 
miine. Doar, dacă iasă 
alti clienti... In sfîrșit, 
frizerul se hotărăște : 
dau oriclt. numai să 
vină la mine mai în- 
tli ! Ei. ce mal vorbă !

Cit să dea? Dă si el 
un douăzeci si cinci de 
lei. Ajuns acasă, elec
tricianul observă că 

, unul din calorifere 
curge vlrtos. Cere, te
lefonic. să 1 se trimi
tă un meșter, fiind pe
ricol de inundație. Ce 
pericol ? Goliți calori
ferul — și miine. poi- 
mîine. cînd s-o putea, 
trecem pe-acolo. A- 
cum, vă rog din su
flet ! Ce să fac eu cu 
sufletul dumitale ? Nu 
m-ai Înțeles, se zbate 
electricianul : am zis 
de suflet așa, ca să 
pricepi. Intervenția 
costă atît... si încă... 
pentru „bunăvoință". 
Ajuns acasă, calorife
ri stul se apucă să scrie 
al treilea memoriu pe 
anul in curs. în legă
tură cu terasa... știți 
dumneavoastră... Cînd 
se duce să-1 înregis
treze. i se pune pro
blema de încredere : 
dumneata vrei să scrii 
memorii, ori să ti se 
repare terasa ? ! Aran
jează. omule, cu meș
terii noștri. Ehe. știu 
eu cum vine asta 1 Dar 
aflati că eu nu dau ni
mic. De unde ? Nu 
trece o săptămînă. în
cep ploile de zi și 
noapte, si omul dă...

încă o dată țin să 
precizez : toate astea 
s-au petrecut într-un 
vis al meu. dintr-o 
noapte de luni spre 
marți. în realitate, 
n-am auzit de așa 
ceva Si chiar dacă aș

fi auzit, cum as putea 
s-o dovedesc ? Cine 
să-mi spună că a dat. 
că a primit ? Există si 
aici un „secret profe
sional". în realitate. 
Pe multi oameni care 
iși clștigă banul cu 
sudoarea frunții i-am 
auzit spunînd: Cum 
să dăm ? De ce să dăm 
pentru „bunăvoință!1 î 
De ce datoria de a 
munci, retribuția să 
fie socotită de către 
unii bunăvoință ? Ne 
pică nouă cumva o re
tribuție specială, din 
care să achităm gestu
rile de „bunăvoință" ? 
Năravul se menține 
din dorința unora (cu 
dare de mină. în pri
mul rind) de a fl 
luatl in considerare cu 
sporită atenție, de a 
obține priorități, avan
taje etc. — și găsește 
teren prielnic mai ales 
acolo unde se ma
nifestă unele neajun
suri în organizarea 
serviciilor către popu
lație. Astfel, se intîm- 
plă uneori ca omul a- 
flat în dezacord cu a- 
semenea practici, cit si 
cel ezitant. însă care 
nu are de unde să 
dea. să fie împinși mai 
la urmă.

Consemnez, așadar. 
Părerea celor mal 
multi, că dacă nimeni 
n-ar mai da s-ar 
rupe. în sftrsit, un a- 
devărat „lanț al bu
năvoințelor".

Nicolae TIC

democratică la actul de a- 
plicare a legii.

Si aici; ca tn oricare an
chetă. se alcătuiește un 
cerc de bănuiti. de făptași 
posibili. Unul dintre aceș
tia fusese condamnat cu 
ani în urmă pentru viol. 
Altul se certase cu soția si 
aceasta nu mai dăduse pe 
acasă de o bună bucată de

„Infracțiunea perfectă? 
Nici măcar în filme!" 

--------------------------------- anchetă socială ---------------- ——— 
pe banca acuzării, unde se 
„apără" cu fraze tip : „Nu 
credeam că se va afla, că 
se va dovedi. Dacă as fi 
știut...".

Credința aceasta, că ade
vărul trebuie să triumfe, 
mobilizează toate resursele 
de profesionalitate si efort 
ale oamenilor legii. Pentru 
ca nici un nevinovat să nu 
sufere pe nedrept, pentru 
ca nici o vinovăție să nu 
rămină nepedeosită.

Da. în împreiurarea dra
matică petrecută la Ciocă
năi — descoperirea victi
mei a fost anunțată mili
ției de către Nicolae Stable, 
a cărui locuință se află la 
cîțiva zeci de pași — dru
mul spre vinovat pornea 
de la... nimic. Si. totuși, pe

cet încet se adună amă
nuntele : cîteva fire de păr 
blond, o picătură de singe 
pe zăpada mai veche, o bu
cată dintr-o haină de imi
tație de blană, un bilet de 
autobuz — aflarea datei 
cind s-a călătorit cu el si 
pe ce distantă anume, in 
orașul Pitești, va da multă 
bătaie de cap — si. in sfir- 
sit, o teslă. Iată „cunoscu
tele" dobîndite in ore în
tregi de investigare acerbă, 
pe o vreme care, se pare, 
era aliata făptașului. Nin
soarea se pornise din plin, 
în intenția parcă de a aco
peri orice urmă a absurdu
lui act Alte investigat», 
paralele, continuau în sat 
Medicii legisti îsi încep si 
ei munca : determină sta-

menilor în uniformă albas
tră a avut si de această 
dată un ecou puternic.

Este si de înțeles. Nu
meroase împrejurări dove
desc cu prisosință că acest 
ecou — mai exact: spriji
nul dat de populație orga
nelor de miliție — este ge
nerat tocmai de ideea de 
dreptate care-i animă pe 
toți cetățenii cinstiți. Se
tea de adevăr, de justi
ție. într-o orînduire care 
sf-a scris be frontispiciu! 
ei. cu majuscule, si aceste 
cuvinte. Solidar cu omul 
legii în înfăptuirea actului 
justițiar, cetățeanul își în
deplinește astfel nu numai 
o datorie de conștiință, ci 
si pe cea de participare

vreme. Unde se afla ? Nu 
cumva ?... Un al treilea, 
violent, cunoscut pentru o- 
biceiul reprobabil de a 
acosta femeile. Al patru
lea... Nicolae Stable.

— Dar. bine, acesta este?...
— ...cel care a anunțat 

miliției descoperirea victi
mei. Locul ? Lingă o cără
ruie din „Valea fiarelor", 
în apropierea casei sale, 
trecere folosită de familia 
sa aproape în exclusivitate. 
Si apoi, sint încă destui 
făptași care uzează frec
vent de acest procedeu : 
anunță ei săvîrsirea unei 
infracțiuni oarecare, cre- 
zînd astfel că. de acum, 
privirile nu mai pot fi în
dreptate si asupra lor. Or. 
datoria noastră ne obligă

să avem ochi si urechi pen
tru toate, astfel incit ade
vărul să nu ajungă «ub 
obroc...

între timp, aiutorul sute
lor. al miilor de cetățeni 
își arată roadele : îmbrăcă
mintea se dovedește a fi 
aparținut unei foste profe
soare de desen din Pitești, 
de cîțiva ani pensionară, 
îndrăgostită de pictură. Un 
prim pas. Al doilea — oda
tă valul pornit, toate cal
culele. toate ascunzișurile, 
toate măsurile de preve
dere clădite pe minciună, 
pe încălcarea legii se pră
bușesc — se stabilește cert 
că o tînără. Valerica Po
rumbel. invitase pe picto
riță — chiar in ziua în care 
s-a determinat că s-a să- 
virsit fapta — la Ciocănăi. 
să-i facă portretul fiicei 
sale. Cine era Valerica Po
rumbel ? Fiica aceluiași Ni
colae Stable... Informațiile 
culese la locul de muncă al 
lui Stable îl înfățișează ca 
fiind frămintat in ultima 
vreme de ceva, irascibil, 
parcă pornit în derivă...

Cu respectul cuvenit ade
vărului. cu răspunderea de 
a nu lăsa nepedepsită o 
faptă care a pus capăt unei 
vieți omenești, cu înțelege
rea înaltă a îndatoririlor 
încredințate, oamenii legii 
derulează cu promptitudine 
si competentă profesională 
ghemul încilcit al acestei 
împrejurări dramatice. Si 
astfel se ajunge la motivul 
pentru care tată șl fiică au 
ucis : jaful. Cele citeva sute 
de lei aflate tn poșetă si 
alte sute pe care aveau de 
gind să le caute în aparta

mentul victimei, ceasul șl 
alte nimicuri de toaletă fe
minină — contra unei 
vieți răpuse sălbatic ! A- 
ceastă bolnăvicioasă și con
damnabilă pornire spre 
avutul altuia, agonisit prin 
munca de o viată, spre zes
trea întregii colectivități, in 
care unii își mai înfundă pe 
ici, pe colo, mîinile pină la 
coate, constituie nu o dată 
mobilul unor infracțiuni 
care au drept epilog firesc 
banca acuzării. Ca si rătă
cirea de o clipă, scump 
plătită mai apoi, de a pro
voca scandaluri la un pa
har. Ca și pierderea cum
pătului Intr-un diferend oa
recare. „rezolvat" cu... pa
rul. Sînt tot atîtea motive 
de regrete tardive ce „pie- 
truiesc" drumul actului de 
violență spre pedeapsa e- 
xemplară, potrivit legilor 
noastre care apără viața 
cetățeanului, potrivit clima
tului nostru social de or
dine și justiție, de dreptate 
și adevăr.

O femeie, care iubea ne
spus frumosul din natură 
si din oameni, asezindu-1 
cu dragoste și har tn culo
rile oînzelor sale, o femeie 
care-sf trăia intre culori 
și oameni viata de pensio
nară. nu se mai poate bu
cura de priveliștile îndră
gite. I-au răpit această pu
tință, acolo. în „Valea fia
relor". din porniri fără noi
mă. Nicolae Stable st fiica 
lui, Valerica Porumbel. Nu
mit» se află acum pe ban
ca acuzării.

Iile TANASACHE

Dialog 
cu 

cititorii
• SCRISOARE DE PE MARE.

De o parte — o scrisoare, de alta
— un desen. Le privim pe rînd. 
Scrisoarea : „Vreme închisă, 
burniță, vînt. Marea se zbuciu
mă în valuri. Cîte un zid de apă 
se-aruncă in sus, cascadă în 
sens invers, cascadă în pofida 
gravitației. Zidul se surpă ime
diat, masa de apă se năruie, e 
despicată in două de forma na
vei, cade pe punte, se scurge 
spre borduri, lasă în urmă o pîn- 
ză de spume". Desenul: Forma 
navei, simplu redată ; schiță su
mară și, în același timp, Îngri
jită ; siguranța mîinii trădează 
obișnuința cu desenul tehnic ; 
denumirea vaporului : „BLAJ". 
Scrisoarea : „Orizontul este plin 
de valuri, cerul plumburiu, nori 
vineți aleargă. Lumina zilei — 
plăpindă, anemică. Pe ecranul ra
darului apare o siluetă. E che
mat comandantul". Desenul: O 
siluetă asimetrică, impresionantă 
prin forma mai ciudată ; dacă 
autorul este obișnuit cu desenul 
tehnic, înseamnă că a păstrat și 
proporțiile ; măsurăm deci : „si
lueta" este de trei ori mai înal
tă decit nava. Scrisoarea ; „Că
pitanul de cursă lungă Petre 
Mureșanu conduce de lingă e- 
cranul radar mersul navei. Dis
poziții spre sala mașinilor, dis
poziții spre timonerie, dispoziție 
ofițerului doi Neculai Gangea : 
să comunice prin interfon : «A- 
tențiune, pentru întregul echi
paj ! Ne aflăm...»" Desenul: în
tre silueta impresionantă pe care 
scrie „Blaj" și silueta uriașă pe 
care scrie „GLORIA", autorul a 
notat un al treilea cuvînt : „ÎN- 
TÎLNIREA". Și l-a subliniat cu 
o linie șerpuită. ca valurile care 
se zbăteau în ziua aceea.

Urmează alte două pagini, 
scrise mărunt. Este descris pe 
larg evenimentul petrecut intr-o 
dimineață furtunoasă pe Marea 
Neagră. Autorul, Constantin Dră- 
gănescu — inginer, deci un o- 
bișnuit cu desenul tehnic, așa 
cum bănuiam — a fost martor 
ocular. Și a ținut să-1 comunice, 
din dorința de a lua și pe alții 
părtași la emoție.

Poate cineva s-a glndit că 
nava „Blaj" a trecut printr-o 
mare primejdie, că silueta de 
trei ori mai mare era o apariție 
neprevăzută șl nedorită. Nu, n-a 
fost așa. Nava „Blaj", mineralier 
de 55 000 tdw, recentă realizare 
a constructorilor navali gălățenl, 
se afla in marș de probe. 
Vremea vitregă punea se
rios la Încercare vasul, dar, in
tr-un fel, echipajul mixt — 
constructori și navigatori, furni
zori și beneficiari — se bucura : 
cu cit încercările sint mai 
aspre, cu atît se Va vedea 
cît de bine a reușit acest nou 
tip, record pentru constructorii 
lui. Acestea ar fi gtndurile disti
late cu calm, deduse acum, cînd 
furtuna a trecut, cînd oamenii 
s-au Întors, cînd nava a mai tre
cut un examen. Acolo și atunci 
însă, glndurile, trăirile erau do
minate de realitatea naturii ne
prietenoase.

Totuși, în momentul în care pe 
ecranul verzui a apărut si
lueta uriașă, inimile s-au în
călzit de emoție : era „Gloria", 
platforma de foraj marin, cea
laltă realizare de seamă a in
dustriei noastre, lansată de ace
lași șantier. Căpitanul a dirijat 
cu grijă ocolirea, dar întregul e- 
chlpaj s-a aflat pe punte să sa
lute astfel Intllnirea. Nu mai 
erau singuri în hulă, ci două co
lective de oameni. Nu mai su
porta încercarea valurilor o sin
gură reușită tehnică, ci două. 
Marinarii nu erau mindri numai 
de vasul pe care se aflau, ci șl 
de cealaltă instalație. S-au che
mat prin radio, s-au salutat, s-au 
felicitat. Au stat șfichiuiți de 
vînt, ploaie și valuri, făcîndu-și 
semne prietenești. Iar corespon
dentul a coborît în cabină și a 
scris scrisoarea pe care ne-a 
trimis-o. Cuvintele părîndu-i să
race, a completat-o cu un desen. 
Simplu, emoționant.

• O SECUNDA ! Ion Zidaru
— București : Poate că sugestia 
de a se edita mărci poștale pe 
unele teme educative ar pre
zenta interes nu numai pentru 
filateliști. E o idee. Apostu Ro- 
gozanu : Cunoașteți, desigur, 
proverbul „Cine n-are bătrîni, 
să-și cumpere". Ei bine, cu oc
togenari inimoși, hîtri și plini 
de Înțelepciune ca acela căruia 
li răspundem prin aceste rin- 
durl, credem că cei din Llești- 
Galați nu trebuie să-și mal facă 
griji la capitolul amintit.

Pauză de masă
Desen de Constantin CIOSU
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HOTĂRÎRE A
Comitetului Central al Partidului Comunist Rumân privind poziția Rumăniei 
in problemele dezarmării si, in primul rind, ale dezarmării nucleareI

(Urmare din pag. I)
Pentru a se realiza progrese efective pe 

linia dezarmării al a se asigura securita
tea tuturor statelor este esențial să se ur
mărească realizarea unul echilibru nu prin 
creșterea armamentelor, ci prin reducerea 
lor, prin coborlrea continuă a plafonului 
înarmărilor. Aceste reduceri trebuie să nu 
fie în defavoarea nimănui, să nu creeze a- 
vantaje unilaterale și să se realizeze sub un 
control adecvat și eficient, care să asigure 
îndeplinirea strictă a hotăririlor convenite.

IL
în lumina tuturor acestor considerente. 

Partidul Comunist Român si Guvernul Re
publicii Socialiste România au apreciat și 
apreciază că trecerea la dezarmare. în pri
mul rind la dezarmarea nucleară, este o 
necesitate imperioasă a lumii de astăzi.

Poziția principială a României socialiste 
in problema dezarmării izvorăște din însăși 
natura orinduirii noastre, din concepția că 
socialismul și pacea sînt de nedespărțit. 
Edificind o societate nouă, elaborind șl în
făptuind ample programe de făurire a unei 
civilizații tot mai înalte. România militează 
pentru realizarea condițiilor Internationale 
favorabile pentru destindere. Încredere, 
pace și colaborare, pentru o lume fără arme 
și fără războaie. In conformitate cu idealu
rile nobile și menirea istorică a socialis
mului. In aoeasta îșl găsește expresie carac
terul profund umanitar al politicii P.C.R. 
șl a României socialiste, care apreciază că 
dreptul la pace, dreptul la viată este un 
drept fundamental, suprem, al tuturor po
poarelor.

înfăptuirea dezarmării. în primul rînd a 
dezarmării nucleare, este înscrisă ca obiec
tiv esențial în documentele Congreselor 
Partidului Comunist Român. în Programul 
partidului, ocupă un loc însemnat în gin- 
direa politică și acțiunile internaționale ale 
secretarului său general, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în convorbirile și în documen
tele semnate cu ocazia vizitelor și intil- 
nirilor la nivel înalt.

Din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
In 1975 a fost elaborat și prezentat la O.N.U. 
documentul ..Poziția României în proble
mele dezarmării. în primul rînd ale dezar
mării nucleare și în instaurarea unei păci 
trainice în lume", cuprinzînd propunerea 
de convocare a unei sesiuni speciale a Adu
nării Generale a O.N.U. consacrată dezar
mării. România a conlucrat strins cu alte 
state pentru crearea condițiilor de realizare 
a acestei sesiuni, căreia îi acordă o mare 
însemnătate.

După cum este știut, deși problema dezar
mării figurează de mult pe ordinea de zi 
a organismelor O.N.U.. a altor foruri inter
naționale, ca si a tratativelor dintre unele 
state, nu s-a Înregistrat nici un fel de re
ducere efectivă a arsenalelor militare, 
cursa înarmărilor a continuat să se desfă
șoare nestingherit. Partidul Comunist Ro
mân. Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia consideră că trebuie să se pună capăt 
cu hotărire acestui curs, să se depășească, 
în sfîrșit, stadiile discuțiilor sterile, să se 
deșchldă calea trecerii la negocieri concrete 
îndreptate spre o reală reducere și încetare 
a cursei înarmărilor, în primul rînd a înar
mărilor nucleare.

în același timp, pornind de la faptul că 
o nouă conflagrație ar primejdui în modul 
cel mai grav toate țările, că desfășurarea 
cursei înarmărilor obligă la sacrificii și 

afectează toate popoarele, România socia
listă apreciază că problemele dezarmării 
sînt de un interes universal și trebuie să 
fie soluționate cu participarea activă a tu
turor statelor, fără deosebire de orînduire 
sau mărime. De aceea, apreciem că sesiu
nea specială a O.N.U. constituie cel mal re
prezentativ și mai adecvat for mondial 
pentru o dezbatere aprofundată a proble
melor dezarmării, care să deschidă calea 
convenirii unor măsuri practice, de natură 
să ducă la creșterea încrederii între po
poare, să stimuleze dezvoltarea și adîncirca 
destinderii, în interesul creșterii securității 
internaționale, consolidării păcii in intreaga 
lume.

III.
Partidul Comunist Român si Guvernul 

Republicii Socialiste România apreciază că 
un tel de o asemenea amploare, cum este 
dezarmarea generală și totală, poate fi în
făptuit numai treptat, prin măsuri parțiale, 
cu caracter tranzitoriu.

în acest spirit, pentru ca sesiunea spe
cială a Adunării Generale a O.N.U. să des
chidă calea unui proces efectiv de dezar
mare. Partidul Comunist Român si Guver
nul Republicii Socialiste România consi
deră că ar trebui avute în vedere și con
venite consensuri asupra următoarelor mă
suri :

1. „înghețarea** cheltuielilor militare I® 
nivelul anului 1978 și trecerea la reducerea 
lor treptată, incepind cu anul financiar 
1979, astfel incit, pînă in anul 1985, aceste 
cheltuieli să se diminueze cu cel puțin 
10—15 la sută față de anul 1978.

Fondurile economisite ca urmare a aces
tor măsuri să fie repartizate pentru scopuri 
pașnice. Apreciem că o parte a acestora ar 
putea să fie folosită de fiecare stat care 
efectuează reduceri ale bugetelor militare, 
în vederea înfăptuirii unor programe pro
prii de dezvoltare economică și ridicare a 
nivelului de trai al populației ; cealaltă 
parte s-ar putea destina constituirii unui 
fond de dezvoltare al O.N.U. în vederea 
sprijinirii țărilor în curs de dezvoltare care 
au un venit național de pînă la 500—600 
dolari pe locuitor, pentru progresul lor eco
nomic si social mal rapid.

2. „înghețarea" efectivelor militare și ar
mamentelor statelor la nivelul anului 1978 
și trecerea la reducerea treptată a acestora, 
astfel incit, pină în anul 1985, să se efec
tueze reduceri de 10—15 la sută față de ni
velul actual, cu diminuări mai substanțiale 
in țările cu efective militare mal mari.

Aceasta ar duce la reducerea treptată a 
efectivelor militare, ar permite ca persona
lul demobilizat să fie orientat spre sectoa
rele productive civile, pentru dezvoltarea 
mai accentuată a industriei și agriculturii, 
pentru lucrări de construcție pașnică, pen
tru înfăptuirea unor obiective economice 
și sociale, a căror realizare ar deveni posi
bilă ca urmare a reducerii cheltuielilor mi
litare. /

3. Asumarea de către toate statele a an- 
gajamentulul ferm de a nu mai amplasa noi 
trupe si armamente pe teritoriul altor state.

Pe această linie a-ar putea trece la re
ducerea treptată, pentru Început cu 10—15 
la sută, si apoi la retragerea In propria tară 
a trupelor si armamentelor amplasate pe 
teritoriile altor state, ptnă la retragerea lor 
completă In Urnitele granițelor naționale si 
la desființarea bazelor militare de pe teri
toriul altor țări. Trupele retrase ar urma să 
fie demobilizate, iar Instalațiile din bazele 

militare părăsite — folosite In scopuri paș
nice.

4. In aceeași ordine de idei, pentru a în
lătura riscul unor confruntări militare si a 
stimula procesul de destindere internațio
nală. devine necesar să se asigure reduce
rea treptată a activității blocurilor militare, 
ca măsură tranzitorie spre desființarea lor 
concomitentă. Pentru început, țările care 
fac parte din pacte militare să se angaieze 
de a nu mai primi noi state în aceste orga
nisme, precum si de a nu-și spori efectivele 
forțelor armate si dotarea cu armament, in
clusiv nuclear, peste nivelul anului 1978.

Totodată, pe baza unor înțelegeri Interna
tionale convenite intre părți să se treacă la 
negocieri concrete în vederea desființării 
blocurilor militare existente în lume.

5. Realizarea dezangajării militare la fron
tierele dintre state, prin crearea unor zone 
de securitate ne o adinclme de 15—20 km 
de la graniță, din care să fie retrase trupele 
si armamentul — ceea ce ar crea condiții 
propice dezvoltării unor relații de bunăveci- 
nătate si încredere, ar stimula procesul de 
destindere si colaborare internațională.

6. Pentru a preîntîmpina încordarea re
lațiilor dintre state, a realiza dezangaja
rea militară și reducerea pericolului de con
fruntări armate, să se asigure aplicarea in
tegrală si generalizarea la scara tuturor 
continentelor a măsurilor înscrise In Actul 
final al Conferinței pentru securitate și co
operare în Europa, privitoare la

— notificarea prealabilă a manevrelor șl 
mișcărilor militare <je anvergură care au 
loc pe teritoriul fiecărui stat și, dacă este 
cazul. In regiunile maritime si spațiul ae
rian limitrof ;

— renunțarea la manevrele militare. în 
primul rînd la manevrele cu participarea 
mai multor state, efectuate în apropierea 
frontierelor naționale ale altor țări, la con
centrarea de trupe în apropierea acestor 
frontiere ;

— asumarea, de către fiecare stat, a an
gajamentului ferm de a nu instala pe teri
toriul său noi baze militare, de a nu dislo
ca trupe pe teritoriul altor state, de a nu 
folosi forța sau amenințarea cu folosirea ei 
în raporturile cu alte state.

7. Pornind de la locul și rolul Europei In 
sistemul relațiilor internaționale, de la fap
tul că pe continentul european sînt concen
trate cele mai mari forțe militare, este ne
cesar să se dea prioritate măsurilor vlzind 
dezangajarea militară In Europa si trecerea 
Ia dezarmare pe continent.

Ca măsuri eficiente s-ar Înscrie In acest 
sens

— asumarea de către toate statele parti
cipante la Conferința pentru securitate si 
cooperare europeană a unor angajamente 
ferme privind reducerea si încetarea mane
vrelor militare, a oricăror demonstrații de 
forță la granițele altor țări ;

— reducerea, pînă în 1985, cu 10—15 la 
sută, a trupelor și armamentelor străine 
aflate pe teritoriile altor state europene, 
concomitent cu reducerea, în aceeași pro
porție, a trupelor naționale ale tuturor ță
rilor ;

— trecerea la negocieri pentru desființa
rea concomitentă a N.A.T.O. și Tratatului 
de Ia Varșovia, în condițiile unor măsuri 
care să garanteze securitatea și suveranita
tea tuturor popoarelor din Europa, să ex
cludă posibilitatea unor atacuri prin sur
prindere împotriva vreunei țări ;

— încheierea unui pact general-european, 
la care să ia parte toate statele participan
te la Conferința pentru securitate și coope
rare europeană, conținînd angajamentul de 

renunțare la folosirea forței și la amenin
țarea cu folosirea forței.

8. Să se acorde o atenție specială măsu
rilor vizind Încetarea cursei înarmărilor 
nucleare și crearea condițiilor trecerii la 
dezarmarea nucleară. In acest sens se propun

— angajamentul statelor posesoare de 
arme nucleare de a nu folosi aceste arme 
impotriva statelor care nu dețin armament 
nuclear, de a nu amplasa noi arme nucleare 
pe teritoriul altor țări ;

— convenirea unui acord pentru oprirea 
producției de armament nuclear, încetarea 
perfecționării și experimentării acestor 
arme și asumarea, de către toate statele, a 
angajamentului de a nu produce în viitor 
asemenea arme ;

— încetarea producției de materiale fi
sionabile cu destinație militară și trecerea 
materialelor existente spre folosire pașnică 
în țările care le-au produs. Totodată, o par
te a acestora să fie cedată in vederea uti
lizării în scopuri pașnice de către toate sta
tele doritoare ;

— angajamentul tuturor statelor partici
pante la sesiunea specială a Adunării Gene
rale a O.N.U. de a trece la negocieri în 
vederea încheierii unul acord de interzicere 
totală a armelor nucleare ;

— crearea de zone de pace și cooperare 
Internațională, în care să nu se amplaseze 
armament nuclear. Angajamentul de a se 
crea asemenea zone poate fl asumat atît 
pentru continente întregi, cît și de grupuri 
de state pentru diferite zone geografice. In 
acest sens, guvernul român reafirmă pro
punerea de transformare a Balcanilor în- 
tr-o zonă de bunăvecinătate, pace și largă 
cooperare, zonă fără arme nucleare, fără 
baze militare străine și fără trupe străine.

România socialistă reafirmă necesitatea 
ca măsurile de dezarmare nucleară să fie 
însoțite de măsuri corespunzătoare care să 
ducă la lărgirea utilizării energiei atomice 
in scopuri pașnice. Este necesar să se în
lăture orice discriminări pe acest tărîm, să 
se asigure, în cadrul unei largi cooperări 
internaționale, accesul nestingherit al tutu
ror statelor la cuceririle științifice și teh
nologice din domeniul nuclear, să se am
plifice colaborarea internațională pe acest 
tărîm.

9. încetarea producției, eliminarea din do
tarea forțelor militare, interzicerea folosirii 
și scoaterea in afara legii a oricăror arme de 
exterminare în masă — arme chimice, bac
teriologice, de modificare a mediului eco
logic. precum și a armei cu neutroni. Toa
te statele participante la sesiunea specială 
a O.N.U, să se angajeze solemn că nu vor 
folosi asemenea arme, că vor Înceta produc
ția acestora si vor trece la reducerea trep
tată a stocurilor existente pînă la lichida
rea lor completă.

10. Creșterea rolului șl răspunderii Orga
nizației Națiunilor Unite In înfăptuirea dez
armării.

Republica Socialistă România apreciază că 
este necesar ca Organizația Națiunilor Unite 
să exercite un rol mult mai activ si mai 
eficient în stimularea si Înfăptuirea măsu
rilor de dezarmare. Este o realitate profund 
regretabilă că Organizația Națiunilor Unite 
nu a abordat din plin, frontal si cu hotărire 
această problemă fundamentală a cauzei pă
cii In lume. Dimpotrivă, deși In cadrul 
O.N.U. cerința dezarmării a fost mereu evo
cată. dezbaterile au rămas fără efect, nego
cierile concrete desfăsurîndu-se în afara ca
drului O.N.U.

Pornind de la convingerea că Organizația 
Națiunilor Unite poate si trebuie să găseas
că soluții In vederea opririi curiei Înarmă

rilor. România consideră necesar ca Adu
narea Generală a O.N.U. să-și exercite efec
tiv șl integral atribuțiile In problemele dez
armării. să organizeze sistematic analize 
aprofundate In legătură cu situația pe pla
nul înarmărilor, cu principiile care trebuie 
să ghideze activitățile de dezarmare, formu- 
lînd măsuri si recomandări care să conducă 
la oprirea competiției înarmărilor si trece
rea la dezarmare.

Totddată. România apreciază că se impun 
măsuri urgente în direcția îmbunătățirii si 
lărgirii activității Comitetului de la Geneva, 
vizind în special : trecerea la negocieri efec
tive asupra problemelor esențiale ale dez
armării ci. In primul rind. ale dezarmării 
nucleare : democratizarea conducerii si pro
cedurii de desfășurare a lucrărilor ; asigu
rarea unor negocieri deschise, supuse con
trolului opiniei publice internaționale ; asi
gurarea condițiilor de participare a oricărui 
stat interesat la tratativele pentru dezarma
re ; crearea de subcomitete și grupuri de 
lucru pentru examinarea diferitelor teme de 
dezarmare transmise comitetului prin rezo
luții ale O.N.U.. precum și alte măsuri de 
democratizare și creștere a eficientei acti
vității acestuia.

11. Aplicarea tuturor măsurilor vizind o- 
prirea cursei înarmărilor și trecerea la de
zarmare să se facă sub un control cores
punzător. Acest control trebuie să fie con
venit cu acordul tuturor statelor interesate, 
posesoare sau neposesoare de arme nu
cleare, să asigure Îndeplinirea corectă, cu 
bună credință șl generală a obligațiilor 
asumate de state.

12. Partidul Comunist Român șl Guvernul 
Republicii Socialiste România împărtășesc 
ideea constituirii unui Organism interna
țional pentru dezarmare, la care să par
ticipe toate statele și care să funcționeze 
in cadrul O.N.U.. sub directa autoritate a 
Adunării Generale.

S-ar putea conveni, de asemenea, ca Co
misia I a Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite, care, potrivit Cartei, are 
atribuții specifice în domeniul securității 
internaționale a statelor, să se ocupe, în ex
clusivitate. de problemele dezarmării.

13. în scopul garantării păcii șl securității 
internaționale. România consideră necesară 
îmbunătățirea si completarea cadrului insti
tuțional $1 a instrumentelor de care dispu
ne Organizația Națiunilor Unite pentru re
zolvarea diferendelor dintre state. In acest 
sens, ar prezenta o certă utilitate înființa
rea imul Organism de bune oficii si conci
liere. care să îndeplinească un rol activ in 
prevenirea stărilor de Încordare. în preîn- 
tîmpinarea conflictelor și găsirea unor so
luții adecvate — organism subordonat Adu
nării Generale a O.N.U.

IV.
Prezentlnd aceste propuneri, Partidul Co

munist Român și guvernul României își 
reafirmă, totodată, receptivitatea față de 
orice alte propuneri concrete constructive, 
care ar putea contribui la negocierea unor 
acorduri de natură să conducă la oprirea 
cursei înarmărilor și apoi la realizarea 
dezarmării.

După convingerea României socialiste, 
este esențial ca sesiunea specială a Adu
nării Generale a Organizației Națiunilor U- 
nite să convină asupra unor documente de 
substanță, clare și angajante, care să des
chidă o perspectivă nouă în abordarea pro
blematicii dezarmării, să stabilească reco
mandări menite să determine progrese rea
le în direcția dezarmării.

Este Imperios necesar ca sesiunea să se 
desfășoare într-un spirit de lucru, manifes- 
tindu-se receptivitate și respect reciproc, e- 
vitîndu-se dezbaterile sterile șl concentrin- 
du-se toate străduințele spre ajungerea la 
concluzii general-acceptabile.

Republica Socialistă România adresează 
un apel tuturor guvernelor, tuturor statelor 
lumii să-și aducă contribuția pentru ca se
siunea specială să se desfășoare cu deplin 
succes. Istoria, generațiile de azi și de inli
ne vor judeca activitatea fiecărui guvern, 
a fiecărui stat, a fiecărui conducător politic 
nu după vorbe sau declarații de principii, 
ci după criteriul faptelor, după acțiunea 
concretă, după aportul real la cauza dezar
mării.

Pornind de la concepția că popoarele sînt 
făuritoarele Istoriei, Partidul Comunist Ro
mân, România socialistă consideră că solu
ționarea unei asemenea probleme cardi
nale pentru destinele omenirii ca realiza
rea dezarmării este nemijlocit legată de 
mobilizarea șl lupta unită a popoarelor 
pentru a imprima un curs nou vieții po
litice internaționale, pentru a determina 
guvernele, oamenii politici să treacă la a- 
plicarea unor măsuri efective de dezarmare, 
conform aspirațiilor generale de pace, liber
tate și progres. Este necesar ca toate for
țele politice democratice, progresiste, iubi
toare de pace să acționeze mal energic, 
să-și concentreze eforturile spre a impune 
o abordare nouă a problemei dezarmării, 
înfăptuirea unor pași reali în rezolvarea 
acestei sarcini fundamentale a contempo
raneității.

Depinde în primul rînd și In mod decisiv 
de popoare, de acțiunea lor viguroasă și 
convergentă ca spectrul unui cataclism nu
clear să fie pentru totdeauna înlăturat, ca 
societatea umană să înainteze spre o lume 
fără arme și fără războaie, o lume a păcii 
șl conlucrării pașnice.

Cu convingerea că realizarea dezarmării 
este o problemă primordială a lumii de 
astăzi și că stă în puterea și capacitatea 
de acțiune a popoarelor să impună soluțio
narea acesteia. Partidul Comunist Român, 
România socialistă adresează tuturor popoa
relor. clasei muncitoare — forța socială cea 
mai avansată — maselor țărănimii, intelec
tualilor. femeilor, tineretului chemarea de 
a-și face auzite cu toată puterea glasul și 
voința de a se trece la măsuri de dezarmare, 
în numele dezvoltării civilizației, liniștii și 
prosperității tuturor căminelor, în numele 
nobilelor idealuri ale păcii.

Un rol deosebit revine oamenilor de ști
ință. chemați să militeze pentru ca minu
natele cuceriri ale cunoașterii, realizările 
cutezătoare ale geniului uman să nu mai 
fie îndreptate Împotriva omului, ci. dimpo
trivă. să slujească exclusiv bunăstării șl 
fericirii popoarelor, vieții pe pămînt. înflo
ririi planetei noastre.

Avind convingerea că prin eforturile tu
turor statelor iubitoare de pace, ale tuturor 
popoarelor lumii, se poate ajunge la 
transpunerea în practică a cerinței de Im
portantă vitală pe care o reprezintă dezar
marea generală. Republica Socialistă Româ
nia își exprimă hotărirea fermă de a milita; 
cu consecventă neabătută pentru înfăptuirea 
acestui deziderat fundamental al umanității, 
de a acționa cu neobosită stăruință șl a 
face totul pentru ca sesiunea specială a 
Adunării Generale a O.N.U. consacrată 
dezarmării să răspundă pe deplin așteptă
rilor popoarelor, aspirațiilor majore ale 
omenirii, intereselor cauzei păcii în Întreaga 
lume.

Bilanț fructuos la închiderea Tirgului 
internațional de primăvară-TIBCO 78 
si Salonului internațional al chimiei 

■> >
Timp de 9 zile — Intre 4 și 12 mai — complexul expozițional din 

Piața Scînteii a găzduit două manifestări economice de prestigiu : 
Tîrgul internațional de primăvară — TIBCO ’78 și Salonul interna
țional al chimiei. Actualele ediții ale celor două manifestări econo
mice internaționale la care au participat sute de firme de peste ho
tare, au fost onorate, la inaugurare, de prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, ilustrare pregnantă 
a voinței României socialiste de a amplifica relațiile economice re
ciproc avantajoase cu celelalte state, în interesul dezvoltării multila
terale a țării, al cauzei cooperării între toate popoarele.

— Acum, la închiderea lor — ne-a 
spus tovarășul CICERONE GORU- 
NESCU, secretar de stat al Camerei 
de comerț și industrie — putem apre
cia cu satisfacție că Tîrgul internațio
nal de primăvară — TIBCO ’78 și Sa
lonul internațional al chimiei au re
prezentat un succes care le plasează 
statornic Intre manifestările expozi- 
ționale specializate, cu frecvență 
anuală, de mare interes pentru co
merțul mondial. Alături de oferta di
versificată prezentată de 23 de între
prinderi românești de comerț exte
rior, țara gazdă fiind In mod firesc 
principalul expozant, la a cincea edi
ție a TIBCO și a doua ediție a Sa
lonului internațional al chimiei au 
participat peste 500 de firme, cu ex
poziții colective sau individuale, din 
27 de țări din Europa, Africa, Asia 
Și cele două Americi.

Cele două manifestări au pus In 
evidență, încă o dată, importantele 
realizări ale industriei noastre socia
liste, capacitatea în continuă creștere 
a României de a-șl lărgi participarea 
sa activă la circuitul internațional de 
bunuri materiale. Beneficiind de con
diții superioare de organizare, de 
spații expoziționale moderne și bine 
utilate, precum și de profiluri dis
tincte. în domenii de un larg inte
res, care dețin ponderi însemnate 
în schimburile internaționale, TIBCO 
și Salonul internațional al chimiei au 
reunit la București un număr cu 
mult sporit de participanți față de e- 
dițiile anterioare, au atras o mare 
afluență de vizitatori, un însemnat 
număr de specialiști și oameni de 
afaceri, dornici de a cunoaște cele 
mai noi creații ale sectoarelor eco
nomiei românești din profilul celor 
două manifestări expoziționale in
ternaționale, cît și ale firmelor de 
peste hotare.

— Care sint, succint, rezultatele 
comerciale cu care s-au soldat cele 
două manifestări ?

— Numeroasele contacte Utile, in
tensa activitate de negocieri și per
fectarea de tranzacții comerciale re
ciproc avantajoase au constituit ca
racteristica dominantă a Tirgului in
ternațional de primăvară și Salonu
lui internațional al chimiei. Mă voi 
referi numai la tranzacțiile încheiate 
de întreprinderile românești, deoa
rece nu avem o situație privind con- 

.tractele încheiate între firmele stră
ine participante. Aprecierea prelimi

nată arată că valoarea contractelor 
semnate de partea română este de
osebit de -însemnată. Astfel, printre 
contractele de export încheiate men
ționăm pe cele privind instalații de 
foraj, agregate de cimentare, preve
nitoare de erupție și alte uti
laje petroliere, motoare electrice, 
mijloace electronice de automati
zare, instalații frigorifice, mașini 
și utilaje textile, rulmenți în 
R. P. Chineză, Uniunea Sovietică, 
R. D. Germană, Kuweit, Ceho
slovacia, Japonia, Ungaria, S.U.A. 
Numeroase tranzacții s-au Încheiat 
pentru vînzarea în acest an și în anii 
următori a unor însemnate cantități 
de cauciuc, sodă calcinată, negru 
de fum, îngrășăminte chimice și 
alte produse chimice și petrochi
mice în Anglia, Iugoslavia, Thailan
da, R. F. Germania, Canada, Iran, 
Turcia, Siria, Chile, Spania, Suedia, 
Italia. In domeniul industriei ușoare 
au fost parafate contracte pentru ex
portul de țesături de bumbac și mă
tase, de in și cînepă, tricotaje și con
fecții diverse în R. F. Germania, 
Franța, Anglia, Libia, Polonia, Uniu
nea Sovietică, Sudan, Sri Lanka, 
Mongolia, Elveția, Israel, Belgia, Ior
dania. Austria. Olanda. S-au stabilit, 
totodată, tranzacții privind vînzarea 
de mobilă, ciment, armături și arti
cole de faianță în Anglia, Arabia 
Saudită, Sudan, Polonia. Iordania, 
Libia și alte țări. Contracte însemna
te s-au încheiat și in ceea ce privește 
importul în țara noastră a numeroase 
categorii de produse. Amintim între 

acestea pe cele privind achiziționa
rea de echipament tehnologic pentru 
electronică și alte materiale specifice 
acestei ramuri din S.U.A., Franța, 
Finlanda, Anglia și R. D. Germană ; 
mașini-unelte și utilaje pentru in
dustria chimică din Cehoslovacia, 
Franța ?i Austria ; produse chimice 
și petrochimice din R. F. Germania, 
Polonia, Italia ; țiței din Kuweit ; 
piei brute de ovine din S.U.A. ; țe
sături decorative, perdele, coloranți, 
articole de galanterie, alte bunuri 
de consum din R. D. Germană, Ceho
slovacia și R. F. Germania.

— Contractele de import-export 
perfectate sau In curs de finalizare 
nu reprezintă, decit o latură a bi
lanțului atît de pozitiv al TIBCO ți 
Salonului...

— Un lucru este cert: numeroa
sele contracte se încheie In avanta
jul reciproc, în spiritul bunei con
lucrări pe tărimul economic și 
tehnico-științific. Concomitent cu 
activitatea exclusiv comercială, cele 
două manifestări au constituit cadrul 
in care s-au desfășurat simpozioane 
și conferințe tehnice, prezentări de 
filme, mese rotunde caracteristice 
schimburilor de idei și experiență. 
Iată de ce organizatorii actualelor 
ediții ale Tirgului internațional de 
primăvară și Salonului internațional 
al chimiei, numeroșii participanți de 
peste hotare pot aprecia ca deose
bit de fructuos bilanțul cu care aces
tea s-au încheiat. Convingerea noas
tră este că incă o dată oaspeții Ca
pitalei noastre au simțit dorința fer
mă a României de a contribui la 
consolidarea climatului favorabil cu
noașterii, înțelegerii și prieteniei in
tre popoare, la intensificarea schim
burilor comerciale și cooperării e- 
conomice în folosul și avantajul re
ciproc, al progresului fiecărei țări, 
al cauzei colaborării și păcii în 
lume.

Convorbire realizata de 
Dan CONSTANTIN

/Măsurile privind participarea oamenilor muncii 
la beneficiile întreprinderilor

Judecind prin prisma realităților 
din unitatea noastră — ..Netex" 
Bistrița — pot afirma că prin apli
carea măsurilor cu privire la parti
ciparea oamenilor muncii la bene
ficii. adoptate de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 22—23 martie a.c., se va 
asigura sporirea substanțială a 
contribuției fiecărui lucrător la 
mai buna gospodărire a între
prinderii. la creșterea beneficiilor. 
Faptul că fondul de partici
pare la beneficii se repartizează 
de adunarea generală a oamenilor 
muncii în ra
port direct cu 
aportul fiecă
ruia la dezvolta
rea unității și că 
cel puțin 85 la 
sută se alocă 
întregului per
sonal muncitor 
al unității face 
ca fiecare să 
contribuie mai 
intens la spori
rea acestui fond 
și, prin aceasta, 
la creșterea mai 
accelerată a ve
nitului național. 
Unitatea noas
tră a obținut în 
cursul anului 
1977 un beneficiu de peste 84 
milioane lei, cu 411000 lei peste 
prevederile planului, constituind 
fondul de premiere pentru perso
nalul muncitor. Dacă la aceste rea
lizări bune s-ar fi aplicat cotele 
preconizate de constituire a fondu
lui de participare la beneficii, fie
care om al muncii de la ..Netex" 
ar fl obținut în medie, la finele 
anului trecut, venituri bănești su
plimentare mai mari cu 3 300 lei ; 
totodată, din cote de pînă la 14 la 
sută din beneficiile peste plan uni
tatea ar fi putut să stimuleze frun
tașii în întrecerea socialistă, ar fi 
putut completa fondul pentru ac
țiuni social-culturale.

Primele 4 luni din acest an au 
fost încheiate de colectivul de oa
meni ai muncii din unitatea noas
tră cu rezultate bune. îndeplinind 
și depășind planul producției fizice, 
producția suplimentară obținută 
atingind 251 000 metri pătrati tex
tile nețesute. ceea ce reprezintă un 
beneficiu suplimentar de 450 000 lei. 
Toate aceste aspecte vin să confir
me realismul măsurilor preconizate 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 
22—23 martie a.c. privind perfec
ționarea activității economico-fi- 

0 propunere 
pentru stimularea 

unităților care 
prin efort propriu 

reduc importul

nanciare. ele constituind un adevă
rat stimulent In creșterea produc
ției fizice, sporirea beneficiilor, ri
dicarea eficienței întregii activități 
a întreprinderii.

Rezultatele ar fi fost si mai bune 
dacă personalul muncitor ar fi ac
ționat mai stăruitor In scopul re
ducerii cheltuielilor cu materia pri
mă. care încă reprezintă o pondere 
de peste 65 la sută din totalul 
costurilor de producție. Tocmai de 
aceea, sub îndrumarea comitetului 
de partid, consiliul oamenilor mun
cii din unitatea noastră a stabilit un 
amplu program de măsuri menite 

să asigure di
minuarea sub
stanțială a chel
tuielilor mate
riale încă din 
acest an. în a- 
cest Sens, ne-am 
propus pentru 
viitor utiliza
rea la articolul 
inserție A-140 a 
celofibrei de ca
litate inferioa
ră în locul ce
lei de calita
tea I. precum 
si Îmbunătăți
rea rețetelor de 
amestec la ce
lelalte sortimen
te. în sensul 

utilizării de component! cu prețuri 
mai scăzute. De fapt, sînt măsuri 
ce vizează înnoirea fabricației în 
scopul valorificării mai bune a de
șeurilor textile, care pentru noi re
prezintă materie primă.

In final, aș dori să fac citeva pro
puneri :
• Avînd în vedere că nu toate 

unitățile au export direct, dar că 
foarte multe participă indirect la 
o astfel de activitate și deci Ia 
depășirea planului de export, con
siderăm necesare găsirea și preci
zarea modalităților de stimulare a 
acestei participări și pentru unită
țile respective.
• De asemenea, credem că ar fi 

necesar să se precizeze măsuri de 
stimulare si pentru unitățile care 
prin efort propriu înlocuiesc im
portul unor materii prime si piese 
de schimb necesare atit nevoilor 
proprii, cit si altor consumatori, 
domenii in care unitatea noastră 
și-a adus o contribuție însemnată 
încă de la intrarea sa în funcțiune.
Inginer Mircea BOCU 
directorul întreprinderii „Netex” — 
Bistrița

Măsurile adoptate de conducerea 
partidului referitoare la participa
rea oamenilor muncii la beneficii 
au suscitat un viu interes, ample 
dezbateri în secțiile și atelierele 
întreprinderii de aparate cale fe
rată din Buzău. Înțelegînd în pro
funzime sensul acestor măsuri, 
muncitorii, maiștrii, tehnicienii și 
specialiștii au acționat prompt pen
tru perfecționarea tehnologiilor, 
gospodărirea și valorificarea cit 
mai eficientă a materiilor prime 
și materialelor, folosirea cu ran
damente superioare a instala
țiilor de lucru. Eu lucrez in 
atelierul meca- 
no-energetic al 
întreprinderii. O 
condiție esen
țială a Îndepli
nirii planului de 
producție al u- 
nitătii noastre o 
constituie buna 
funcționare a 
tuturor utilaje
lor si instalații
lor. Atelierului 
nostru îi revin, 
în această direc
ție. responsabi
lități deosebite, 
deoarece asigu
ră întreținerea, 
reparațiile si 
piesele de 
schimb necesare utilajelor pentru 
toată întreprinderea. Iată de 
ce. în formațiile de lucru ale 
atelierului s-au inițiat o serie 
de măsuri care să ducă Ia pre
lungirea duratei de funotionare a 
instalațiilor, la scurtarea timpului 
de staționare a lor in reparații cu
rente sau capitale. Pentru aceasta 
am trecut la executarea anticipată 
a pieselor de schimb si a unor sub- 
ansamble. De asemenea, formațiile 
de lucru au fost reorganizate si 
specializate pe tipuri de mașini. 
Rezultatul ? Numai în ultimele 
două luni durate de staționare a 
unui utilai în reparații s-a scurtat 
cu 45—50 la sută. O contribuție 
deosebită la creșterea volumului 
producției fizice si a productivi
tății muncii în întreprindere și-a 
adus-o colectivul atelierului nostru 
realizînd prin autoutilare o șerie 
de instalații care se aduceau din 
import. De asemenea, s-au reali
zat importante sporuri de produc
ție si economii de forță de muncă 
datorită perfecționării parametrilor 
inițiali ai utilajelor, prin executa
rea cu forte proprii a unor suban- 
samble după concepția muncitorilor 
noștri.

Este necesar 
să fie diferențiat 
mai bine aportul 
celor cu rezultate 

deosebite

în încheiere, doresc să fac citeva 
propuneri privind repartizarea co
tei din beneficiile peste plan, pro
puneri desprinse si din discuțiile 
purtate cu altl tovarăși de muncă.

• Din cota de pină Ia 14 la sută 
din beneficiile peste plan, prevă
zută la fondul de participare ca 
urmare a depășirii producției nete 
pe baza depășirii producției fizice, 
consiliul oamenilor muncii să aibă 
dreptul de a repartiza o parte mai 
mare formațiilor de lucru de la 
întreținere si reparații, care prin 
efortul lor au contribuit Ia scurtarea

timpului de sta
ționare a utila
jelor. parte cal
culată progresiv 
în raport de re
ducerea realiza
tă și de crește
rea corespunză
toare a produc
ției ce s-a ob
ținut prin intra
rea mai rapidă 
în lucru a uti
lajelor.

• Altă pro
punere este a- 
ceea de a se 
calcula benefi
ciile suplimen
tare obținute 
prin Îmbunătă

țirea parametrilor utilajelor, ca ur
mare a unor soluții noi, a execuției 
acestora, precum si a eficienței 
utilajelor realizate prin autodotare. 
Din aceste beneficii suplimentare 
obținute 50 la sută să fie reparti
zate direct acelora care au realizat 
noile utilaje.
• La repartizarea cotei părți din 

beneficiile peste plan la nivelul 
formațiilor de lucru, cuantumul ce 
revine pe un om să fie stabilit prin 
dezbatere colectivă cu intreaga for
mație si cu biroul organizației de 
partid. Aceasta pentru a putea răs
plăti cît mai real efortul concret al 
fiecărui om si a se elimina astfel 
posibilitatea ca acei mai puțin im
plicați în rezultatele bune ale for
mației să nu beneficieze de aceleași 
venituri cu ale tovarășilor lor care 
depun eforturi stăruitoare pentru a 
amplifica mereu realizările în pro
ducție,

Ștefan NICOLAE
șeful atelierului mecano-energetlc 
de la întreprinderea de aparate 
cale feratâ din Buzău
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între 16 și 18 mal se va desfășura la Cluj-Napoca, în 
sala Teatrului Național, primul Colocviu național dedicat 
literaturii dramatice, organizat de Consiliul Uniunii scrii
torilor în colaborare cu secția de dramaturgie a Asociației 
scriitorilor din București și cu Asociația scriitorilor din 
Cluj-Napoca.

Ne-am adresat scriitorului Paul ANGHEL, secretar al 
secției de dramaturgie a Asociației din București a U- 
niunii scriitorilor, rugîndu-1 mai întîi să precizeze pentru 
cititorii noștri :

>— Care tint obiectivele 
colocviului, ce te urmăreș
te prin dezbaterea pe care 
o va prilejui ?

— Colocviul național de 
dramaturgie este prima 
manifestare de acest gen 
la noi, precedată doar de 
Colocviul național de criti
că și istorie literară, des
fășurat anul trecut la 
București. Amîndouă aces
te manifestări, care vor fi 
urmate de alte colocvii na
ționale pe genuri literare, 
sint organizate de Consi
liul Uniunii scriitorilor în 
scopul de a ne edifica noi 
Înșine asupra problemelor 
la zi ale cite unui sector 
al literaturii. Inițiativa a- 
parține secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care 
ne-a îndemnat, la Confe
rința națională a scriito
rilor, să organizăm cît mai 
des asemenea confruntări 
de idei, în cadrul cărora 
să analizăm noi înșine — 
scriitorii, criticii literari, 
esteticienii ’ — problemele 
care ne preocupă, succese
le obținute, dar și dificul
tățile care stau in calea 
unei afirmări mai robuste, 
mai ofensive, mai puternic 
angajate civic, a literaturii 
noastre. Acum e rîndul să 
supunem analizei drama
turgia.

— După cite știm, dra
maturgia a stat in repetate 
rinduri in atenția presei, a 
criticii, a spectatorilor. Re
cent, In presa literară s-a 
încheiat o amplă dezbatere 
privind problemele drama
turgiei. Ce va putea aduce 
in plus colocviul de la 
Cluj-Napoca ?

— Este adevărat, dar 1- 
nițiativa a venit mai ales 
din partea teatrului ca in
stituție, a teatrelor, a Di
recției generale a teatrelor 
sau a A.T.M.-uIul. Dorim 
să schimbăm unghiul, să-1 
inversăm. Nu raportul cu 
teatrele, cu scena, ne va 
interesa acum, ci raportul 
— esențial, dar Încă nede
finit sau prost definit, ra
portul dramaturgiei cu li
teratura, deci dramaturgia 
ca artă literară. Trebuie 
să recunoașteți că optica e 
cu totul nouă la noi. Tra
dițional, dramaturgii au 
fost relegați scenei sau a- 
nexațl de teatru ca institu
ție, ignortndu-se calitatea 
lor esențială, aceea de a fi 
creatori de literatură — fie 
și dramatică. Această op
tică strimtă sau falsă nu 
se vede In istoriile literare, 
ci In critica literară care, 
cu o consecvență demnă 
de o cauză mai bună, îi 
exclude pe dramaturgi din 
cîmpul literaturii sau îi

consemnează, ici șl colo, 
convențional. Este ca și 
cum ■ literatura dramatică 
ar fi scrisă intr-o limbă la 
care criticii nu au acces. 
Se poate lesne aprecia cit 
de păgubitoare este o ase
menea viziune nu numai 
pentru dramaturgie, dar și 
pentru literatură in an
samblu. Ei bine, la Cluj-

Cînd cineva te întreabă : 
„La cine anume v-ați gîn
dit cînd ați creat tipul unui 
șefuleț cu apucături tirani
ce sau al unei farmaciste 
cu veleități de primado
nă ?“ — ce să răspunzi ? 
Răspunzi că literatura are 
dreptul de a crea tipuri, 
că tipurile nu pornesc nici 
de la un caz. cu adresă a- 
nume și număr de telefon, 
nici de la o constatare sta
tistică de tipul : „Ia să 
vedem cîți vinzători de a- 
prozar comit delictul de 
furt, ca să apreciem dacă 
problema e reală !“ La a- 
semenea intîmpinări răs
punzi cu argumente prin
cipiale, de ordin ideologic, 
estetic, răspunzi cu opera.

definit opera un număr 
important de dramaturgi. 
De la decanul nostru de 
virstă, maestrul Mircea 
Ștefănescu. și de la Aurel 
Baranga, Horia Lovinescu, 
Paul Everac și pînă la ulti
ma generație de dramaturgi 
maturi s-a constituit un 
front al operei dramatice cu 
zeci de opere de referință, 
pe care nu e cazul să le în
șir acum. Vin apoi tinerii, 
mulți și talentați. în sfir- 
șit, avem și surpriza unor 
debuturi semnificative. E- 
valuînd acest peisaj vă 
veți da seama că drama
turgia stă bine, că repre
zintă un sector de mare 
greutate al literaturii. Un 
exemplu : întrucit e mai

PROBLEME ACTUALE ALE DRAMATURGIEI
„Dramaturgul are datoria 

de a îmbrățișa problematica cea mai 
acută a societății, idealurile care 
dau cea mai fierbinte expresie 

sufletului național și social"
•----------------------------- — Convorbire cu Paul ANGHEL---------------------------------

Napoca vom Încerca să do
vedim că problematica li
teraturii generale e trata
tă la modul major de dra
maturgia noastră de azi, 
la fel cum unele insufici
ente — și nu puține I — 
ale literaturii generale se 
răsfrîng, firesc, si asupra 
literaturii dramatice. Genu
rile literare nu trăiesc pe 
continente diferite decît în 
viziunea unor critici.

— Dar problemele speci
fice ale genului ?

— Și acestea ne vor 
preocupa. Drama are legi
le ei, discursul dramatic 
are propriile lui exigențe, 
iar unele ratări provin fie 
din necunoașterea unor re
guli, norme, legi, fie din- 
tr-o precară elaborare a 
unor principii estetice. In
suficiențele, lacunele, pre
judecățile din acest do
meniu nu sînt însă mono
polizate exclusiv de dra
maturgi, ci de ele răspund 
și criticii teatrali, directo
rii de teatre, secretarii li
terari. Problema valorii de 
generalizare a imaginii 
dramatice dă astfel multe 
necazuri dramaturgilor, pe 
de o parte fiindcă Încă nu 
este bine elaborată teore
tic, pe de alta fiindcă in
suficiențele teoretice au un 
corolar, practic, nenor,oqjț.

dar pînă la urmă, dacă nu 
găsești înțelegere, lti iei 
„opera" sub braț, și-o 
aduci acasă. Vom discuta 
la Cluj-Napoca șl aseme
nea probleme.

— Cum apreciați momen
tul actual al dramaturgiei 
românești ?

— Trăim un moment 
bun al dramaturgiei. Gîn- 
diți-vă fie și la faptul e- 
lementar că in ultimele 
stagiuni teatrale s-au re
prezentat aproximativ 40— 
60 piese originale pe sta
giune. Aceasta Înseamnă, 
fără a aprecia și calitatea 
textelor, că dramaturgii 
noștri asigură teatrelor a- 
nual un număr important 
de piese, că teatrul nostru 
se poate bizui pe drama
turgia originală, avlnd a- 
sigurată o permanență a 
spectacolului cu text ro
mânesc. Se spune că tră
im un moment al romanu
lui. Desigur, dar și unul 
al dramaturgiei, chiar dacă 
acesta „nu se vede", fi
indcă cei care evaluează 
literatura nu văd Încă 
acest moment Nu-1 văd, 
fiindcă nu merg la teatru 
și fiindcă piesele de tea
tru se tipăresc rar.

Trăim un bun moment 
al dramaturgiei șl prin fap
tul că in acești, ani , și-au

mare poetul Marin Sores- 
cu decît dramaturgul Ma
rin Sorescu sau prozatorul 
D. R. Popescu decît drama
turgul D.R. Popescu ? Au
tonomia nu ni se propune 
în cazul Iul Camil Petres
cu sau al lui Caragiale. am
bii fiind mari prozatori și 
mari dramaturgi, recunos- 
cuți ca atare, dar autono
mia funcționează în cazul 
unor scriitori contempo
rani. Vreau să spun prin 
aceasta că dramaturgii 
buni de azi sînt buni scrii
tori din cuprinsul actual al 
literaturii române.

— Cum ați defini dimen
siunea politică a teatrului 
românesc și care tint, 
după dumneavoastră, con
dițiile si perspectivele con
tinuei ei accentuări ?

— Teatrul politic e un 
teatru de misiune, iar tra
diția lui e veche la noi. 
Aceasta se referă la faptul 
că dramaturgul român, din 
capul vremii chiar — gîn- 
dițl-vă la primul text tea
tral românesc despre moar
tea lui Grlgore Ghica-Vodă 
— a îmbrățișat problema
tica cea mai acută a socie
tății și idealurile care dă
deau cea mai fierbinte ex
presie sufletului național și 
social. O piesă ca „Răcea
la" lui Marin Sorescu se

Înscrie sferei teatrului po
litic, la fel ca și „Interviu" 
de Ecaterina Oproiu, fie
care cu altă trimitere, vi- 
zind realități diferite. Lis
ta textelor remarcabile e 
lungă, vom examina și a- 
ceasă problemă la Cluj- 
Napoca.

— Dar teatrul istoric ? 
Cum pot fi apreciate rea
lizările din acest dome
niu ?

— Și în acest domeniu 
realizările sînt numeroase. 
Se poate spune că, prin 
efortul cîtorva generații, 
dramaturgii au reușit să 
aducă, în bună măsură, is
toria românilor pe scenă, 
in esențialul ei. Nu această 
performanță este însă im
portantă, primordială, cit 
aspectul calitativ, proble
matizarea istoriei ; lectura 
contemporană a faptului 
istoric, recurgerea la niște 
procedee de lectură care 
fac permeabil faptul isto
ric. ajutindu-ne să-l re
trăim. nu insă de dragul 
de a-1 retrăi, ci ca să ne 
înțelegem pe noi inșine 
mai bine, noi cei de azi. 
Desigur, produsul fals, cro- 
molitografia. discursivitatea 
găunoasă minează uneori 
teritoriul teatrului de inspi
rație istorică, dar să nu 
uităm că acestea sint și pă
catele poeziei sau ale ro
manului de inspirație isto
rică. ceea ce înseamnă că 
ne aflăm din nou în do
meniul literaturii generale. 
Exigența față de subprodus 
trebuie în consecință să fie 
generală.

— Ce credeți despre anga
jarea teatrelor in valorifi
carea dramaturgiei origina
le ? Sînt îndreptățiți acei 
actori, regizori care se de
clară nemulțumiți de șan
sa pe care dramaturgii o 
acordă talentului și dorin
ței lor de a întruchipa con
flicte adevărate, de a da 
viață cit mai multor eroi 
reprezentativi ai actualită
ții, ai istoriei naționale ?

— Nu vom putea face 
abstracție, e lesne de înțe
les. de relația cu teatrul. 
Fără teatru n-ar fi existat 
dramaturgia. Fără regizorii 
care transpun scenic imagi
nea literară și fără actorii 
care o dăruiesc cu nervi 
și stage, cuvintele noastre 
ar risca să nu se audă nici
odată — mai ades că nu 
prea sînt imprimate tipo
grafic 1 Ceea ce Înseamnă 
că întregul glnd de recu
noștință al dramaturgilor 
se îndreaptă spre teatru, 
sipre oamenii de teatru.

Ce doresc aceștia de la 
dramaturgie, ce exigențe 
au de formulat, ce gînduri 
li frămintă ta ceea ce pri
vește literatura dramatică 
vom afla la Cluj-Napoca. 
Vor fi de data aceasta in
vitații scriitorilor și nu in
vers. îi așteptăm cu bucu
rie. Așa cum așteptăm pre
zenta publicului clujean la 
dezbaterea noastră.

Natalia STANCU

„Săptămina Muzeului Național"— 

act de cultură și educație patriotică
Așa după cum am 

mai anuntat. la Mu
zeul de istorie al Re
publicii Socialiste 
România se desfășoa
ră. incepind din 11 
mai. sub genericul 
„Săptămina Muzeului 
Național". o amplă 
suită de manifestări 
științifice și cultural - 
artistice, ce-si propun 
să contribuie la popu
larizarea bogatului pa
trimoniu al instituției, 
să întindă noi punți de 
legătură către marele 
public.

— „Săptămina Mu
zeului Național", ne-a 
spus tovarășul prof 
dr. Florian Georgescu, 
directorul muzeului, 
reprezintă prima ac
țiune muzeală de am
ploare prin care insti
tuția noastră participă 
la cea de-a Il-a edi
ție a . Festivalului 
național „Cintarea 
României", șl cu care 
intlmpină și marchea
ză, deopotrivă. Ziua 
internațională a mu
zeelor, care va fi săr
bătorită pentru întîia 
dată, in acest an. la 
18 mai. Urmărind să 
amplificăm aportul 
muzeului la educarea 
patriotică, partinică a 
oamenilor muncii, a 
tinerei generații ta 
special, am căutat să 
cuprindem în progra
mul „Săptămtall* ma
nifestări menite să 
facă larg cunoscute 
exponatele de excep
țională valoare istori
că pe care le adăpos
tește muzeul nostru șl, 
in același timp, să a- 
dincească. prin forme 
si mijloace specifice, 
înțelegerea unor mo
mente șl personalități 
de seamă ale istoriei 
naționale.

„Săptămîna" a de
butat Joi printr-un 
simpozion despre „Bu- 
rebista. cel dinții ei 
cel mal mare dintre 
regii din Tracta". în 
ziua următoare, parti- 
cipanțil au urmărit 
simpozionul „Expona
te celebre din Muzeul 
National șl istoria lor : 
tezaurul de Pietroasa

și evangheliarul de la 
Humor", publicului fi- 
indu-i prezentate cele 
mai recente date si 
concluzii despre va
loarea și istoria celor 
două inestimabile mo
numente de artă ve
che de pe teritoriul 
țării noastre. Așa cum 
arată si titlul, simpo
zionul „Istorici... des
pre istorici" va prile
jui o incursiune in lu
mea gindurilor, in u- 
niversul operei mari
lor noștri cărturari — 
și, deopotrivă, prețui- 
tori ai muzeelor — 
Vasile Pârvan și Ni
colae Iorga, „ghizi" 
fiind doi dintre dis
cipolii iluștrilor is
torici. Simpozionul 
„Legendă si adevăr in 
istoria patriei" isi pro
pune să rememoreze 
calea pe care eveni
mente șl personalități 
istorice reale au stră
bătut-o pină la a fi 
păstrați de conștiința 
populară în aura le
gendelor celor mai 
scumpe ale neamului, 
întîlnirea cu „Martori 
ai istoriei" va însemna 
evocarea de către par
ticipant! la cîteva 
mari momente ide is
toriei naționale din 
«cest secol — luptele 
de la Mărăști șl Oituz, 
marea demonstrație 
antifascistă de la 1 
Mal 1939, insurecția 
națională din august 
'44. războiul antihitle
rist — a acelor zile si 
ceasuri fierbinți, a 
abnegației și dlrzenlei 
probate atunci de fiii 
cei mal buni ai aces
tor pămtaturl. în sfîr- 
șit, ta cadrul simpo
zionului „Izvoare ale 
istoriei naționale in 
arhive, biblioteci și 
muzee de peste hota
re" vor fi expuse re
zultatele unor investi
gații recente, meni
te să ducă la depis
tarea documentelor is
torice si obiectelor de 
artă oe reprezintă 
mărturii de mare va
loare pentru cunoaș
terea trecutului româ
nesc. a talentului și 
forței creatoare a po
porului nostru.

Acestor manifestări 
științifice li se adau
gă recitaluri de poezie 
patriotică susținute de 
cunoscuți actori ai pri
mei scene a Capitalei ; 
microconcerte de mu
zică patriotică oferite 
de formații laureate 
ale celei dinții ediții 
a Festivalului național 
„Cintarea României" ; 
vernisajul unei expo
ziții de obiecte per
sonale. manuscrise, 
cărți, fotografii legate 
de activitatea marilor 
istorici Vasile Pârvan 
și Nicolae Iorga ; 
concursul pionieresc 
„întîtaire cu strămo
șii" : vizite în sălile de 
expoziție ale muzeu
lui : vizionarea filmu
lui artistic „Pintea" si 
a filmelor documenta
re „Omagiu" si „în
semne ale înaltei pre
țuiri" realizate în ex
poziția omagială des
chisă ta sălile Muzeu
lui Național cu prile
jul festivităților con
sacrate împlinirii a 60 
de ani de viată al a 
peste 45 de ani de ac
tivitate revoluționară 
a tovarășului Nicolae 
Ceausescu.

Bogăția manlfeștări- 
lOr cuprinsa în pro
gramul enunțat în a- 
ceste rinduri conferă 
„Săptămtall Muzeului 
Național* atributele u- 
nul veritabil act de 
cultură si de educație 
patriotică. partinică. 
Tocmai de aceea. „Săp- 
tămtaa" nu trebuia 
considerată decît un 
început care ee cere 
continuat îmbogățit si 
perfecționat (credem 
necesară astfel o spo
rire a contribuției pro
prii a muzeografilor de 
aici la susținerea ma
nifestărilor științifice 
ta viitoarele ediții ale 
„Săptăminii"). după 
cum exemplul presti
giosului lăcaș bucu- 
restean se cere urmat 
si de către alte institu
ții muzeale din Capi
tală si din Întreaga 
tară.

Silviu ACH1M

Opere închinate 
omului

(Urmare din pag. I)
rii naturii și a omului prin filiera ame
țitoare a efectelor optice. Numai prin 
iubirea și înțelegerea destinului 
uman și a magicei frumuseți a naturii 
putea pictorul să ducă pînă la capăt 
trăirea fiecărei părticele din tablou 
(cum zicea Delacroix : „fiecare mili
metru de pictură").

Niciodată subiectul, mesaj *1 idea
lului uman, nu a vulgarizat arta, 
baza ei înaltă are harul să Înnobile
ze chiar pină și cea mai modestă is
torioară sau colț al naturii. în aeoo- 
lul nostru au fost destui aceia care 
au ocărit ideea de relație descriptivă 
a elementelor din compozițiile artis
tice, sub pretextul că obiectivitatea 
ar devaloriza calitatea mijloacelor de 
expresie; această poziție cred că a 
fost adoptată din incapacitatea de a 
corela (ca marii artiști) firescul na
turii prin datele fundamentale ale 
iluziei optice ce se creează în supra
fața tabloului. Se știe destul de bind 
că in istoria artei au mai fost pe4 
rioade opace și de durată chiar mai 
lungă, insă capodoperele marilor 
înaintași s-au receptat în sensibili
tatea umană, făcînd iarăși înflori
toare mintea creatoare a artistului.

M-am gîndit la cele de mai sus 
pentru că, în trecut, comenzile parti
culare, de curte sau ale bisericii, so
licitau și impuneau artistului respec
tarea unei suite întregi de canoane, 
ce, așa cum am mai pomenit, au fost 
cu dificultate depășite numai prin 
înalta cunoaștere profesională a ar
tistului.

O comparație între trecut șl pre
sent se impune de la «ine, întrucit, 
astăzi, comanda este socială, exclu
de canoanele șl canonizarea, temele 
fiind cele mai diverse și cunoscute 
— Însuși Idealul de viață al oompa- 
trloților artistului, la a cărui reali
zare participă șl el cu deplina con
știință a utilității sale. Mesajul operei 
este eficient, operator, numai atunci 
cînd mijloacele de exprimare, per
fectibile. sint de natură să se racor
deze continuu la pulsul sănătos al 
construcției umane și sociale con
temporane. Datoria noastră este, așa
dar, să pictăm pentru oamenii acestui 
popor, într-o construcție clară și cu 
patos, precum Eminescu și Luchlan, 
Enescu și Petrașcu. Să pictăm tre
cutul glorios și prezentul nostru re
voluționar cu o egală iubire, lat 
„Cintarea României", pentru noi, tre
buie să fie elanul interior care să 
răspundă (nu numai pentru festival) 
treptelor și cerințelor mereu crescin- 
de ale vieții și ale artei în spiritul 
cel mal autohton.

O privire de ansamblu asupra pro
ceselor și fenomenelor care au loc 
în lumea contemporană arată că, 
odată cu rezultatele pozitive obți
nute în dezvoltarea cursului spre 
destindere în viața internațională, 
are loc, în unele zone ale lumii, o 
ascuțire a contradicțiilor între state, 
au apărut și apar noi conflicte șl 
focare de tensiune, generatoare de pri
mejdii pentru dezvoltarea popoare
lor, pentru pacea și securitatea în
tregii omeniri. Este o urmare di
rectă a politicii anacronice a cercu
rilor imperialiste de dominație și dic
tat, a Intensificării puternice — în 
condițiile schimbărilor ce s-au pro
dus în raportul internațional de for
te. ale prelungirii crizei economice 
mondiale — a luptei pentru o nouă 
reîmpărțire a lumii, a zonelor de 
influență, pentru cîștigarea de noi 
poziții dominante de către diferite 
state șl grupări de state.

„Divide et impera".Faptel<’ 
vieții arată că în promovarea acestor 
scopuri cercurile reacționare impe
rialiste recurg la o gamă largă de 
mijloace — presiuni de tot felul. In
gerințe în treburile interne ale dife
ritelor state, acte de forță și amenin
țare cu forța, pun in mișcare pîrghii 
economice și politice. în acest ar
senal se înscriu și învrăjbirea na
țională. ațițarea manifestărilor șovi
ne, menite să submineze unitatea de 
luptă a popoarelor In apărarea drep
turilor și intereselor lor. Este de fapt 
punerea în aplicare a unui vechi 
principiu, cunoscut încă din practica 
politică a antichității și exprimat 
în formula pe cît de lapidară, pe atît 
de expresivă : „Divide et impera" — 
dezbină și stăpînește.

O exemplificare a tendințelor de 
cultivare a învrăjbirii naționale oferă 
situația dintr-un șir de țări In curs 
de dezvoltare, unde Îndelungata do
minație colonială a lăsat moștenire o 
gamă largă de probleme nerezolvate, 
între care șl aspecte de ordin națio
nal. Or, tocmai asemenea aspecte 
au fost șl sînt întreținute de cercurile 
reacționare, imperialiste, sînt exacer
bate In mod artificial, transformate 
ta surse de discordie și tensi
une. De pildă, este știut că în 
timpul din urmă s-au produs 
un șir de conflicte ta unele, cît și 
Intre unele state de pe continentul a- 
frican — si aproape nu a existat si
tuație de acest fel în care să nu fi 
avut o pondere mai mare sau mai 
mică, să nu fi fost prezente și să nu 
fi jucat un anumit rol aspectele de 
natură etnică, factorii de învrăjbire 
națională. în același timp, experiența 
a arătat că, aproape invariabil, aces
te conflicte, respectivele dezbinări 

naționale au fost șl sînt folosite ca 
prilejuri sau pretexte pentru imix
tiuni străine, în interesul atra
gerii unei țări sau alteia ta sfera de 
influentă sau dominație a diferitelor 
puteri.

Consecințele profund negative ale 
învrăjbirii naționale sînt evidente 
pentru oricine privește cît de cît 
obiectiv realitățile. Viața Insăsl arată 
că discordia și invrăjbirea națională 
dăunează popoarelor implicate, duc 
la slăbirea forței lor, le diminuează 
capacitatea de a-și conserva indepen
dența, de a se dezvolta, de a-și În
făptui aspirațiile de progres econo
mic șl cultural. Este limpede ca lu
mina zilei că toate acestea nu pot să 
nu se răsfrîngă asupra vieții inter
naționale, generind neîncredere in 
relațiile dintre state, afectind destin
derea, statornicirea unui climat de 
conlucrare rodnică.

Pornind de la necesitatea stringen
tă a combaterii unor asemenea prac
tici și procedee, care contravin inte
reselor popoarelor, ale cauzei păcii, 
forțele progresiste, democratice de 
pretutindeni se pronunță ferm împo
triva oricăror încercări și tendințe de 
a cultiva dezbinările naționale, mili
tează pentru dezvoltarea prieteniei și 
solidarității între națiuni.

Concluziile unei bogate 
experiențe istorice. cit pri- 
veste Partidul Comunist Român, el 
și-a exprimat în repetate rînduri. cu 
cea mai mare claritate, poziția sa de 
respingere fermă a învrăjbirii națio
nale. in nolitica internă, ca și pe plan 
internațional. Această poziție a parti
dului nostru exprimă șl sintetizează 
concluziile unei bogate experiențe, 
acumulate de poporul român, de for
țele sale Înaintate ta decursul unui 
îndelungat răstimp Istoric — expe
riență deosebit de semnificativă atît 
în ce privește daunele pe care le 
aduc dezbinarea. învrăjbirea națio
nală. cît și în ce privește însemnăta
tea unității si frăției, ca factor pri
mordial al succesului luptei de elibe
rare națională și socială.

Generațiile mai vîrstnice îsl amin
tesc bine că în România burghezo- 
mosierească. dezbinarea si învrăjbirea 
națională, cu desăvîrsire străine firii 
poporului român, spiritului de omenie 
și dreptate ce-l este propriu, au con
stituit apanajul, practica proprie a 
claselor exploatatoare, în interesul 
politicii lor de asuprire a maselor 
muncitoare, de apărare și Întărire a 
dominației lor de clasă ; ceea ce nu-i 
împiedica pe capitaliști si moșieri — 
fie ei români, maghiari, germani — 
să se înțeleagă si să acționeze îm
preună împotriva maselor populare. 

cînd acestea se ridicau la luptă pen
tru drepturile lor. In același timp, se 
pot evoca nenumărate momente sau 
Împrejurări Istorice care atestă că 
dezbinarea națională a fost nu o dată 
si nu ta mică măsură inspirată 
si Încurajată din exterior, incit 
prin subminarea unității de lup
tă a ponorului să se creeze condiții 
favorabile acțiunilor îndreptate împo
triva independentei naționale si in
tegrității teritoriale a tării. Referin- 
du-ne doar la un singur exemplu 
dintre numeroasele pe care le oferă 
istoria, să amintim că ațîțarea șo
vină a unor popoare împotriva altora,

PARTIDUL COMUNIST RUMÂN 
luptător consecvent împotriva hivrăjNrii 

naționale, pentru frăție intre popoare
propagarea șovinismului si rasismu
lui au fost împinse la apogeu de 
către Reichul nazist, folosind agentu
rile sale' din diferitele țări est-euro- 
pene — legionarii ta România, hor- 
thyștii șl szâlasiștii ta Ungaria, cetni- 
cii si ustașii ta Iugoslavia etc. Prac
tic, toate acestea aveau ca scop să 
slăbească rezistenta popoarelor res
pective în fata expansiunii Reich- 
ului în această zonă, să înăbușe orice 
veleitate a lor de a-și păstra inde
pendenta, să asigure dominația abso
lută a Germaniei hitleriste. Aceste 
scopuri au fost recunoscute deschis 
de ministrul de externe al Reich- 
ului. Ribbentrop : „Ideea directoare 
a politicii noastre actuale față de 
România și Ungaria este să ținem 
aceste -fiare de călcat» încinse și să 
aranjăm lucrurile în interesul Ger
maniei".

în tara noastră, această politică a 
întîmpinat, cum se știe, împotrivirea 
hotărîtă a forțelor democratice, pro
gresiste. înainte de toate a Partidului 
Comunist Român care. încă de la în
temeierea sa și de-a lungul întregii 
sale existente, a militat neabătut pen
tru statornicirea si dezvoltarea unor 
relații de strinsă solidaritate intre 
toate popoarele din această zonă, a 
dezvăluit din capul locului primejdia 

gravă pe care o reprezenta fascismul 
pentru libertatea si însăși existența 
sa si a celorlalte popoare, i-a de
mascat si combătut cu cea mai mare 
energie pe legionari, ca și pe hor- 
thyști. pe iredentiști. Totodată, por
nind de la realitățile tării, de la le
găturile de strinsă colaborare și fră
ție stabilite ta decursul conviețuirii 
lor multiseculare intre poporul 
român st naționalitățile conlocuitoa
re și ridicînd aceste tradiții pe o 
treaptă superioară, P.C.R. a acționat 
cu nedezmințită consecventă pentru 
deplina egalitate in drepturi și apă
rarea intereselor vitale ale tuturor 

cetățenilor țării, fără deosebire de 
naționalitate ; preocuparea si efortu
rile pentru atragerea și ralierea sub 
steagul său de luptă atît a oameni
lor muncii români, cît și a celor ma
ghiari. germani și de alte naționali
tăți. pentru întărirea conlucrării cu 
organizația democratică a populației 
maghiare din România — Madosz 
s-au afirmat ca o coordonată majoră, 
o permanentă mereu vie ta activita
tea partidului.

Unitatea de lupta — Iz* 
vorul marilor victorii.Datorl- 
tă acestei politici juste s-a putut 
făuri frontul comun de luptă îm
potriva fascismului al poporului ro
mân și al naționalităților conlocui
toare. Marea carte a istoriei patriei 
a consemnat ta filele ei cum în anii 
tragici cînd României i-a fost smuls, 
prin Dictatul de la Viena, Ardealul 
de Nord, forțele progresiste, patrio
tice, atît din rîndurile poporului ro
mân, cit și ale maghiarilor, germani
lor și celorlalte naționalități s-au ri
dicat, la chemarea P.C.R., împotriva 
acestui act odios. Si este semnificativ 
faptul că chiar In anii ocupației hor- 
thyste a Ardealului de Nord, atro
citățile împotriva populației româ

nești. cărora le-au căzut zeci de mii 
de victime, au fost «ăvirșite nu de 
către băștinași, legați prin vechi și 
strinse legături de conlucrare, prie
tenie si de înrudire cu populația ro
mânească, ci de bandele horthyste, 
de ocupantii străini.

Unitatea dintre oamenii muncii 
români, maghiari, germani si de alte 
naționalități s-a dezvoltat și mal pu
ternic în marea bătălie pentru elibe
rarea României de «ub jugul fascist, 
încununată prin victoria insurecției 
armate din august 1944. în luptele so
ciale, de o amploare fără precedent 
din anii de după eliberare. Și tocmai 

datorită acestei lupte unite a Între
gului popor, «ub conducerea partidu
lui comunist, au putut fi înlăturate 
de la putere clasele exploatatoare, a 
fost asigurată victoria deplină a so
cialismului tn România, au fost do- 
bindite toate mărețele realizări care 
au schimbat din temelii. în răstimpul 
ultimelor decenii, înfățișarea țării, 
condițiile de viată ale oamenilor.

Un mod pilduitor de re
zolvare a problemei națio
nale. ^ntre aceste realizări se În
scrie la loc de cinste rezolvarea pro
blemei naționale prin asigurarea de
plinei egalități tn drepturi a tuturor 
celor ce muncesc, fără deosebire de 
naționalitate. Realitățile României so
cialiste, asemenea fapte bine cunos
cute tuturor cetățenilor țării din În
săși viața lor de zi cu zi, precum re
prezentarea corespunzătoare a oame
nilor muncii de alte naționalități ta 
toate organismele de conducere — de 
partid, de stat și economice, la toate 
nivelurile, dreptul naționalităților 
conlocuitoare de a folosi liber lim
ba maternă, organizarea în limbi
le acestor naționalități a învățămîn- 
tului de toate gradele, crearea unei 

largi rețele de Instituții de cultură 
— probează că niciodată oamenii 
muncii aparținlnd naționalităților 
conlocuitoare nu s-au bucurat de atit 
de largi posibilități ca in prezent, de 
a participa efectiv, in condiții de 
deplină egalitate, la întreaga viață 
politică, economică și socială. Ia con
ducerea societății, de a-și dezvolta 
viața spirituală, de a-și pune in va
loare capacitatea și aptitudinile. Și 
este bine cunoscut că pe măsura creș
terii potențialului economic al în
tregii țări, a îmbunătățirii repartiză
rii forțelor de producție pe Întregul 
teritoriu național, a dezvoltării acce
lerate a județelor rămase ta urmă, 
între care șl județele unde alături de 
români trăiesc numeroși oameni ai 
muncii de alte naționalități, egalita
tea in drepturi a tuturor cetățenilor 
tării dobîndește o tot mai solidă bază 
materială, sporesc posibilitățile ca în
treaga populație să se bucure de 
condiții tot mai bune de viață, de o 
civilizație superioară. Pe bună drep
tate aprecia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Am putea spune că 
sintem printre puținele țări In lume 
in care s-a asigurat în mod real de
plina egalitate in drepturi a tuturor 
cetățenilor, fără deosebire de națio
nalitate", subliniind că aceasta con
stituie „una din marile realizări isto
rice ale Partidului Comunist Român", 
„unul din rezultatele cu care ne min- 
drim".

O asemene* rezolvare * problemei 
naționale lși are corespondența în 
plan social-politic ta faptul că nici
odată nu a existat o atit de puter
nică unitate și coeziune a intregului 
popor, a tuturor celor ce muncesc in 
patria noastră — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
în jurul Partidului Comunist Român, 
unitate ce-și găsește materializarea 
ta munca lor Înfrățită ta fabrici și 
uzine, ta școli și laboratoare, pe toa
te fronturile construcției socialiste, 
pentru a transpune ta viață politica 
partidului, a dezvolta economia și 
cultura, a spori bunurile materiale și 
spirituale, a ridica România intr-un 
răstimp istoric scurt în rîndul țărilor 
avansate ale lumii, a asigura înflo
rirea patriei comune, spre binele tu
turor fiilor ei. Această unitate sporeș
te forțele poporului, constituie unul 
din izvoarele tăriei de neinvins a 
orinduirii noastre socialiste, un fac
tor esențial de accelerare a progre
sului multilateral al țării.

Pe un asemenea teren, încercările 
cercurilor celor mal reacționare ale 
imperialismului de a resuscita arma 
otrăvită a naționalismului și șovinis
mului, acțiunile denigratoare, calom
nioase, cu caracter iredentist, între
prinse împotriva României de gru- 
puscule fasciste, horthyste de peste 

ocean, unde s-au aciuat după război \ 
sint cu desăvîrșire sortite eșeculu 
răsună ca o voce ta pustiu. Stat ma
nifestări ale unei politici anacronice, 
profund reacționare, contrare intere
selor atît ale oamenilor muncii ro
mâni, cît și ale celor aparținlnd na
ționalităților conlocuitoare șl pe care 
ei le resping tocmai ta numele aces
tor interese, In numele vieții noi pe 
care și-o făuresc Înfrățiți în patria 
comună.

Asigurînd o indestructibilă uni
tate pe plan intern, modul în care 
a fost soluționată problema națională 
în România reprezintă, în același 
timp, o contribuție la strlngerea re
lațiilor de prietenie dintre România 
si alte state, știut fiind că existența 
populațiilor de alte naționalități pe 
teritoriul unor state reprezintă o 
punte de legătură, un factor de apro
piere și conlucrare trainică între state 
și națiuni.

De altfel, tn continuarea firească 
a politicii sale interne, politica ex
ternă a partidului și statului nostru 
urmărește dezvoltarea relațiilor de 
prietenie șl colaborare cu toate na
țiunile lumii — relații la baza că
rora România socialistă situează ferm 
principiile deplinei egalități in 
drepturi. respectării independen
ței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne, 
renunțării Ia forță și la ame
nințarea cu forța. Pornim de la ade
vărul pe deplin confirmat de viață 
că aceste principii formează un tot 
indivizibil, orice încălcare sau știr
bire ce li s-ar aduce neputind decît 
să prejudicieze bunele raporturi din
tre națiuni, că numai pe baza res
pectării lor stricte se pot clădi o co
laborare rodnică între toate statele, 
un climat de reală securitate și pace. 
De aici și perseverența cu care par
tidul, statul nostru acționează pentru 
generalizarea acestor principii in 
viața politică internațională.

Unitatea tot mal strinsă a tuturor 
celor ce muncesc în patria noastră 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — in jurul Partidu
lui Comunist Român, al conducerii 
sale, in frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. unitate atît de puternic 
exprimată prin tot ceea ce se înfăp
tuiește în România socialistă, prin 
tot ceea ce se creează in economie, 
știință, artă și cultură, solidaritatea 
cu țările socialiste, cu toate națiunile 
iubitoare de pace, cu forțele progre
sului și păcii din întreaga lume — 
iată chezășia că societatea noastră va 
progresa tot mal rapid, lși va aduce 
o contribuție mereu sporită la pro
gresul omenirii.

Ada GREGORIAN
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Campionii 
din Trușești

Pini acum eîțiva ani. nici po
meneală de vreo activitate spor
tivă in comuna Trușești (Boto
șani). Mai 
in comună 
fie fizică 
mul lucru . 
fost înființarea unui cerc spor
tiv de trintă si lupte greco-ro- 
mane. După primul an de acti
vitate, In toamna anului trecut, 
s-a înregistrat si primul... re
cord. unul dintre elevii săi. Ste- 
lică Taraciuc. devenind vicecam- 
pion national la trintă. De cu
rând, la Pitești, In etapa finali 
a campionatului republican de 
lupte grecO-romane, unul din 
elevii aceluiași profesor. Petri- 
că Lercă, a devenit campion na
tional la categoria 62 kg., iar 
alti doi slnt vicecampioni. Pen
tru viitor, profesorul din Tru
șești are glnduri si mai îndrăz
nețe. „O să se mai audă de flă
căii noștri". Să auzim de bine I

prtcit, pini a venit 
profesorul de educa- 
Lucel Lulciuc. Pri- 
pe care l-a făcut a

I AfișulI
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poznaș
O întîmplare năstrușnică ne 

semnalează C. Alexandru, șeful 
postului de miliție din comuna 
Mihăilești, județul Buzău. Pe la 
miezul nopții, in timp ce lucră
torii miliției efectuau obișnuitul 
control pe la paznicii obștești, 
au ajuns și la primărie. Aici, 
potrivit planificării, la postul de 
pasă obștească trebuia să se afle 
la ora aceea Dumitru Ghiur. 
Dar, ia-l pe Ghiur de unde nu-i. 
In schimb pe ușa primăriei se 
afla un afiș cu litere de-o 
șchioapă : „Nu intați! (fără r) 
Iventar" (fără n). Dar nu mică 
a fost mirarea cind s-a constatat 
că ușa primăriei era proptită pe 
dinăuntru cu scaune scoase de 
prin birouri. Intr-un astfel de 
birou se afla și D.G. care dor
mea buștean. După ce că venise 
cu intîrziere la post, mai miro
sea și a butoi. Cind t-a trezit, 
mahmur cum era, n-a îngăimat 
decit atit : „Iventarul (fără n) 
începe mai...". (N-a mai zis ni
mic și a dat să se culce din nou. 
N-a mai apucat. A fost amendat).
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„Adrisantul" 
lipsă

Dispensarul Floreasca. de pe 
strada Garibaldi din București, 
a trimis pe o carte poștală o 
invitație pe adresa Măriei Napu , 
de pe strada Grădina Bordei 
Destinatara este invitată să se 
prezinte la dispensar ** cităm

I - „in termen de trei zile, intre 
orele 8—18, pentru vaccinare". 
Mai departe, prectzînd că pre
zența este obligatorie, invitația 
avertizează : „In caz de nepre- 
zentare, se sancționează cu a- 
mendă de 300 lei".

Pină aici, nimic deosebit. Tre
buia să facem insă două preci
zări : 1. Cartea poștală a fost ex
pediată pe ziua de 6 mai 1978; 
2. Adresanta nu poate răspunde 
invitației, dar nici nu va putea 
fi sancționată, pentru 
motiv că nu mai este în viață 
de peste trei ani de zile...
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Interesul 
poartă fesul

Mulți dintre cei care vor citi 
rindurile ce urmează își vor 
spune că faptul e atit de mă
runt, incit n-ar fi trebuit inse
rat aici. Dar iată despre ce este 
vorba: ca orice om econom, 
Valeriu B., șofer la autobaza de 
călători l.T.A. Rimnicu Vilcea, 
obișnuiește ca, lună de lună, 
să-și depună o parte din retri
buție la C.E.C. E normal, e bine, 
e in interesul lui. Numai că pen
tru a-și depune respectiva sumă 
pe libretul de economii el a 
părăsit autogara municipală și a 
pomlt-o creanga cu autobuzul 
in căutarea unei agenții C.E.C. 
Firește, in folosul lui, dar in 
dauna statului.

Revenind la ce spuneam la 
început referitor la ce vor crede 
unii despre acest fapt mărunt, 
întrebarea ar fi: oare cind va 
învăța V. B. — și alții ca el — 
să economisească și avutul ob
ștesc cu aceeași grijă cu care iși 
economisește bănuțul propriu ?
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Fumător, 
fără voie, 

doi ani!<!•••
Printre plicurile aduse de poș

ta de ieri am dat și de un mic 
colet. înăuntru, un biscuit „Eu
genia". un muc de țigară și 
o scrisoare semnată de cititorul 
nostru Mihai Militaru din co-I muna Robănești, județul Dolj. I Spicuim din scrisoare : „Odată 
cu alte cumpărături, am adus

I

Incasă și niște biscuiți „Eugenia-, 
cure-i plac tare mult copilului 
meu in virstă de doi ani. Ca de
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obicei, de cum i-a văzut s-a și 
repezit să ia unul și sa-l mă- 
nince. Deodată. îl auzim tușind. 
Odată cu o bucățică de biscuit, 
copilul înghițise și o parte din- 
tr-o țigară. N-am mai -’recupe
rat- decit filtrul, pe care vi-l 
trimit. Cred că fiul meu a 
ajuns — grație celor de la în
treprinderea de morărit și pa
nificație Craiova — cel mai ti- 
năr... fumător din lume ! Tristă 
performanță".

Intr-adevăr I Cu atit mai 
tristă cu cit e vorba de aceeași 
întreprindere craioveană despre 
ale cărei produse cu „corpuri 
străine" am mai scris în rubrica 
noastră.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteir
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați și iubiți tovarăși,
Cu mare plăcere am primit mesajul dumneavoastră de felicitare cu 

ocazia celei de-a treia aniversări a măreței victorii de la 17 aprilie 1975 și 
a creării Kampuchiei Democrate. Mesajul dumneavoastră, exprimind senti
mentele profunde de prietenie ale Partidului Comunist Român, guvernului 
și poporului român față de Partidul Comunist din Kampuchia, poporul șl 
Guvernul Kampuchiei Democrate, a Încurajat puternic poporul nostru șl 
Armata Revoluționară a Kampuchiei, care depun, cu entuziasm, toate efor
turile pentru Îndeplinirea sarcinilor de apărare și de edificare a țării In 
cursul noii etape a revoluției din Kampuchia.

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Kampuchia, 
al Prezidiului de Stat șl al Guvernului Kampuchiei Democrate, precum și 
al poporului kampuchian, vă exprimăm profundele noastre mulțumiri.

La rindul nostru, vă adresăm urări de sănătate, viață lungă șl succes 
In nobila dumneavoastră activitate. Urăm poporului român ca, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, in frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să obțină noi victorii In apărarea independenței, suveranității și In ridicarea 
țării pe o treaptă superioară de dezvoltare și prosperitate.

Fie ca relațiile de prietenie șl solidaritate dintre partidele, popoarele șl 
țările noastre — Kampuchia și România — să se dezvolte și să se întărească 
continuu, in interesul popoarelor noastre, al luptei Împotriva imperialis
mului și expansionismului, In interesul mișcării revoluționare a popoârelor 
din lumea întreagă.

Vă rugăm, dragi tovarăși, să primiți salutările noastre, Împreună cu cele 
mai profunde sentimente de prietenie frățească.

POL POT
Secretarul Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Kampuchia, 
Prim-ministru 

al Guvernului Kampuchiei Democrate

KHIEU SAMPHAN
Președintele Prezidiului de Stat 

al Kampuchiei Democrate

Vizita delegației parlamentare iraniene
Vineri dimineața, tovarășul Cornel 

Burtică, viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior 
șl cooperării economice internațio
nale, președintele părții române tn 
Comisia mixtă guvernamentală româ- 
no-iraniană de colaborare și coope
rare economică și tehnică, a avut o 
întrevedere cu delegația parlamen
tară, condusă de Sharif Emami, 
președintele Senatului Iranului, care 
se află într-o vizită tn țara noastră, 
Ia invitația Marii Adunări Naționale.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind posibilitățile de 
lărgire și diversificare a relațiilor 
economice șl de cooperare dintre cele

două țări, precum și • schimburilor 
comerciale, in interesul reciproc al 
popoarelor român șl iranian.

La Întrevedere, desfășurată lntr-o 
atmosferă cordială, au luat parte 
Marin Trăistaru, adjunct al ministru
lui comerțului exterior șl cooperării 
economice internaționale, Mohammad 
AU Moshiri, ambasadorul Iranului la 
București, alte persoane oficiale.

★
Delegația parlamentară Iraniană a 

făcut vineri o vizită la Muzeul de is
torie al Republicii Socialiste Româ
nia si la Institutul politehnic Bucu
rești. (Agerpres)

Cronica
Vineri după-amiază a părăsit Ca

pitala delegația Departamentului A- 
griculturii din S.U.A., condusă de Ed
mund Nickols, asistent al adjunctu
lui secretarului de stat al departa
mentului. care a făcut o vizită in 
tara noastră.

Oaspeții au avut convorbiri Ia Mi
nisterul Agriculturii si Industriei A- 
limentare cu privire la posibilitățile 
de dezvoltare a schimburilor comer
ciale cu produse agricole, realizarea 
unor acțiuni de cooperare pentru ob
ținerea de semințe si produse anima
liere Si au vizitat mari unități agri
cole.

★
Cu ocazia celei de-a XXXI-a ani

versări a Partidului Democrat din 
Republica Guineea, ambasadorul a- 
cesței țări la Bypurești,, Kerfalla 
ClșSe, a oferit, vjheri, un cocteil. ;

Au Participat Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Constantin Vâsiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C, al P.C.R., alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditat! în tara 
noastră, membri ai corpului diplo
matic.

★
La București a fost semnată o con

venție între Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare din Republica 
Socialistă România și Ministerul In

zilei
dustriei Locale și Alimentare din Re
publica Democrată Germană privind 
colaborarea economică și tehnico- 
științifică în domeniul pescuitului 
oceanic.

★
Carul „Madrigal", condus de diri

jorul Marin Constantin, a plecat în 
Franța pentru a lua parte la mani
festările reunite sub genericul „Jocu
rile latinității", care au loc la A- 
vignon. Membrii corului vor prezenta 
un spectacol Împreună cu Ansamblul 
„Plaiul românesc", al Casei de cul
tură a sectorului 5 al Capitalei, oas
pete, și el al orașului francez.
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1S,00 Telex
12,05 Curs de limbă spaniolă
12,30 Roman-folleton : Familia Palll- 

ser (reluarea episodului XI)
13,00 Concert distractiv
14,15 Bucureștlul necunoscut — Arhl- 

tecțl bucureșteni șl operele lor
14.40 Melodii lirice
15,00 Stadion
16.40 Clubul tineretului
17.40 Agenda cultural-artlstică
18,10 Săptămîna politică internă și in

ternațională

Excelenței Sale Dr. WILLIAM R. TOLBERT jr.
Președintele Republicii Liberia

La aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, am plăcerea să vă 
adresez un cald salut de prietenie, felicitări cordiale, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire, de viață Îndelungată și succese tot mai 
mari în eforturile dedicate asigurării progresului și prosperității poporului 
liberian prieten. , , , ,

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că, în spiritul 
dialogului șl înțelegerilor convenite Împreună, bunele relații de prietenie și 
colaborare existente Intre țările noastre vor cunoaște o continuă dezvol
tare, in interesul popoarelor român șl liberian, al cauzei păcii și Înțelegerii 
Internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit, vineri di
mineața, pe Soth Phet-Lasy, amba
sadorul Republicii Democrate Popu-

lare Laos la București, In vizită pro
tocolară de prezentare.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

„Haksen" — cuvînt-punte 
între prezent și viitor

Primire la Consiliul
Vineri dimineața, tovarășul Gheorghe 

Pană, președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., a primit delegația 
Federației Sindicatelor Daneze — LO, 
condusă de Finn Thorgrimson, secre
tar al LO, care, în perioada 8—12 
mai, a efectuat o vizită de prietenie 
și documentare tn țara noastră, la 
invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R.

La Intilnire, desfășurată intr-o at
mosferă prietenească, a participat

Central al U.G.S.R.
tovarășul Gheorghe Petrescu, vice
președinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R. Cu acest prilej a avut loc 
un schimb reciproc de informații in 
legătură cu activitatea desfășurată pe 
plan intern și internațional de cele 
două organizații sindicale, s-a expri
mat dorința comună de dezvoltare tn 
continuare a relațiilor bilaterale din
tre sindicatele din România și Da
nemarca.

Vineri după-amiază a părăsit Ca
pitala delegația Partidului Baas Arab 
Socialist din R.A. Siriană, condusă 
de Abdullah El-Âhmar. secretar ge
neral adjunct al Comandamentului 
Național al partidului, care, la invi
tația C.C. al P.C.R.. a făcut o vizită 
de prietenie în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Constantin Dăscălescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Vasile Mușat,

PARTIDULUI BAAS ARAB
DIN SIRIA
secretar al C.C. al P.C.R.. Marin 
Constantin, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
U.N.C.A.P., Constantin Vasiliu. ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Tudorel Postolache. prorector 
al Academiei „Ștefan Gheorghiu", de 
activiști de partid.

Au fost prezenți Walld Al Moualem, 
ambasadorul R.A. Siriene la Bucu
rești. si membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Vernisajul expoziției „Comori arheologice 
în regiunea Porțile de Fier*

„Comori arheologice în regiunea 
Porțile de Fier" constituie tema ex
poziției româno-iugoslave care s-a 
deschis, vineri la amiază, la Muzeul 
de artă al Republicii Socialiste 
România, sub egida Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste.

Expoziția, manifestare culturală de 
prestigiu, prezintă fructul colaboră
rii de mai multi ani dintre cercetă
torii din cele două țări. Sint expuse 
vestigii importante adunate în cursul 
a numeroase campanii de săpături și 
cercetări arheologice în zona Porțile

18,30 Antologia filmului pentru copil șl 
tineret : „Charles Chaplin"

18,30 Telejurnal
19,50 Teleenciclopedla
20,35 Mari filme western : „Șeriful 

Chuck Jarvis"
23.10 Intilnire cu satira șl umorul
22,40 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 1
19,50 Desene animate : „Maimuța de 

piatră" (Episodul 5 — ultimul). 
Producție a studiourilor din R.P. 
Chineză

20,15 Tinerii șl muzica lor
20,35 Meridiane culturale
21.10 Foștii ucenici. Film documentar 

realizat de Studioul Sahiafllm
21,20 Bijuterii muzicale
21,55 Dicționar cinematografic t Mary- 

Hn Monroe

de Fler. Exponatele — piese din si
lex și obsidiană. unelte din com si 
os. arme și podoabe din fier, cera
mică. valoroase sculpturi In piatră și 
obiecte din argint — Slnt tot atîtea 
dovezi acoperind o întinsă perioadă 
de timp, din paleoliticul mijlociu 
pină în epoca medievală.

La festivitatea de deschidere au 
luat cuvîntul prof. dr. docent Dumi
tru Tudor, membru al Academiei de 
științe sociale și politice. si Bojldar 
Manie, membru in Consiliul Execu
tiv al Republicii Socialiste Serbia, 
secretar pentru probleme de cultură, 
conducătorul delegației cane ne vizi
tează tara cu acest prilej.

Au luat parte Tamara Dobrln. vice
președinte al Consiliului Culturii si 
Educației Socialiste, reprezentanți al 
Ministerului Afacerilor Externe. Aca
demiei Republicii Socialiste România, 
Academiei de științe sociale si po
litice. cercetători, altl oameni de 
cultură, un numeros public.

Erau prezenți Trifun Nikolic, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești. alti șefi de misiuni diploma
tice acreditați în tara noastră, mem
bri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

...E un cuvînt pe care vizitatorul 
îl poate auzi rostit, de la un capăt 
la altul al Coreei populare, pe cele 
mai diferite tonuri și cu cele mai 
felurite inflexiuni, avind însă, toa
te, un substrat comun, o notă dis
tinctivă unificatoare : preocuparea 
pentru viitor, grija pentru ziua de 
miine a națiunii coreene. Căci 
„haksen" înseamnă, in limba co
reeană, „elev". Iar elevul. învăță
celul, discipolul — de la cel de-o 
șchioapă, care pășește pentru intiia 
oară pragul grădiniței, trecînd prin 
generația celor ce deprind cunoș
tințele teoretice și practice de bază 
in școlile elementare și medii de 
toate gradele și ajungînd la tinerii 
care umplu amfiteatrele și labora
toarele institutelor de lnvățămînt 
superior — reprezintă, așa cum 
ne-am putut da seama pe parcursul 
unui recent itinerar coreean, figura 
centrală a atenției și interesului 
atit ale organismelor oficiale, ctt și 
ale întregului popor, „unicul rege 
al unei societăți fără regi", cum 
ș-a exprimat atit 
de grăitor pre
ședintele Kim Ir
Sen.

— 8 000 000 de 
copii si tineri în
seamnă pentru 
noi 6 000 000 de elevi șl. deci, 
6 000 000 de cadre tn formare, care 
vor asigura progresul material si 
spiritual al patriei In anii ce vin — 
sublinia într-o convorbire redac- 
torul-șef al organului central al 
partidului, ziarul „Nodon Sinmun".

Vizitind felurite instituții de în- 
vățămînt, pretutindeni poți consta
ta nu numai excelenta organizare 
și riguroasa funcționare a unui me
canism bine pus la punct, ci și sen
sul fundamental al întregului pro
ces de împărtășire a cunoștințelor 
teoretice și practice — pregătirea 
copiilor și tinerilor pentru muncă 
și viață în spiritul devotamentului 
nețărmurit față de patrie și partid, 
față de idealurile socialismului și 
comunismului, în spiritul dăruirii 
neprecupețite a tuturor energiilor 
și capacităților pentru propășirea 
Coreei socialiste.

...La sfîrșitul vizitei prin bogata 
*1 lnfloritoarea cooperativă agricolă 
Ciunsanrl, gazdele ne-au invitat să 
facem un scurt popas în grădinița 
unde iși petrec ziua copiii membri
lor cooperatori. Am crezut că e 
vorba de o grădiniță obișnuită, cum 
lint atîtea altele pentru preșcolari 
pe diferite meridiane ale globului. 
Ceea ce ni s-a Înfățișat Insă pri
virilor depășea cu mult ideea pe 
care ne-o facem, de obicei, despre 
o asemenea instituție : nu era vor
ba numai da clădirea impunătoare, 
de sălile ei curate, bine Îngrijite, 
purtlnd amprenta unui marcat spi
rit gospodăresc, dar și de covîrși- 
toarea impresie că acolo se desfă
șoară o activitate educativă de inal- 
tă competență, spre a insufla co
piilor, de la cea mai fragedă virstă, 
sentimentul răspunderii, conștiința 
lucrului bine făcut. Sub forma jo
cului șl a jocurilor, ingenios răs- 
pîndite In feluritele încăperi, copiii 
capătă nu numai deprinderi de a 
munci și a prețui munca in gene
ral, d un embrion de cunoaștere 
concretâ a feluritelor ocupații care 
alcătuiesc astăzi gama profesiilor 
In satul coreean cooperativizat — 
de la aceea de tractorist și combi

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

ner la aceea de tehnician la stațiile 
de irigații. Cea mai mare sală — 
la etajul superior al clădirii — este 
străbătută de o linie ferată în mi
niatură, pe care trece un „mini- 
tren" cu o „minilocomotivă", toate 
deservite, la modul cel mal serios 
cu putință, de „mecanici" și „con
ductori" de 4—5 ani.

— Toți copiii tării — ne spunea 
la încheierea vizitei directoarea 
grădiniței, Pak II Sun — se bucură 
de avantajele cuprinse în „Legea 
Republicii Populare Democrate Co
reene pentru protecția și educația 
copilului", adoptată în 1976, avan
taje datorită cărora, pe de o parte, 
părinții sint efectiv scutiți de 
griji în ce privește viitorul vlăsta
relor lor, iar, pe de altă parte, se 
asigură un autentic „start egal" în 
viață pentru orice copil, indiferent 
de mediul social și familial de 
unde provine...

Realitatea profundă a acestei a- 
firmații ne-a fost dezvăluită. în fe
lurite moduri, de vizitele făcu

te în instituții 
școlare de toate 
gradele si de toa
te profilurile. Nu 
vom insista asu
pra unei realizări 
spectaculoase oa 

uriașul Palat al elevilor și copiilor 
din Phenian, ce ocupă, cu grădinile 
din jur. o suprafață de 11 hectare, 
din care peste 5 hectare suprafață 
construită, și unde cele peste 500 ca
mere ale cercurilor tehnice și artis
tice. împreună cu sala de spectacole 
cu 1 300 locuri și sală de sporturi cu 
1 400 de locuri, permit zilnic unui 
număr de zece mii de copii să-și 
îmbogățească orizontul de cunoaș
tere și să-și valorifice talentele și 
aptitudinile ; nu vom insista nici 
asupra strălucitei demonstrații a 
forțelor artistice ale copiilor, desfă
șurată la Palatul pionierilor din 
Keson, unde ni s-a relevat încă o 
fațetă semnificativă a grijii pentru 
modelarea omului nou, multilateral 
format, al Coreei de miine, și anu
me faptul că fiecare copil învață, 
în anii de grădiniță și școală, să 
cinte cel puțin la un Instrument 
Ne vom opri asupra unui fapt, un 
simplu fapt, printre atîtea altele. In 
ultimele zile ale itinerarului prin 
noua realitate a Coreei socialiste ni 
s-a relatat că, nu de mult, pe 
insula Cijame din Marea de Vest 
— insulă unde locuiesc doar clteva 
familii de pescari, precum și fami
lia paznicului de la far — a luat 
ființă o școală numai pentru... trei 
elevi. Pentru trei „haksen". Intr-a
devăr, anul trecut cei trei școlari 
plecau zilnic cu vaporul la Nampho 
pentru a urma cursurile școlii e- 
lementare : spre a-i scuti pe cei 
trei copii de aceste mult prea obo
sitoare călătorii cotidiene a fost 
delegată o Învățătoare, tînăra Pak 
Ion Hl, care a luat asupră-și a- 
ceste deplasări zilnice, formînd cu 
cel trei „haksen" cea mai mică șl, 
neîndoielnic, cea mai semnificativă 
„clasă școlară" din cite se cunosc.

Ce (-ar mai putea adăuga la a- 
eeasta 7 Da, într-adevăr, faptele 
Ilustrează elocvent adevărul că în 
Coreea socialistă copiii sint ..regi 
neîncoronațl" ai unei țări care se 
mîndrește cu soliditatea Instituțiilor 
ei republicane.

Victor BÎR1ADEANU

Reprezentativa de fotbal își caută -anevoie - drumul. Dar publicul cum o ajută?
In vederea campionatului euro

pean. care va Începe în toamnă, an
trenorii primei noastre reprezentative 
de fotbal, cu soriilnul tehnicienilor 
si antrenorilor de la echipele divi
zionare, Încearcă — de aproape trei 
luni de zile — să definească un lot 
si să stabilizeze o echipă care să re
unească tot ce ane mai valoros în 
momentul de fată fotbalul nostru si 
să poată aplica un sistem tactic pro
priu. eficace. Au fost rulați multi 
jucători din toate generațiile, de la 
aproape toate cluburile, si probați 
atit în locuri cu parteneri din tară, 
cit și în cinci jocuri internaționale.

Se constată însă că se conturea
ză anevoios un „11“ de bază, cu 
care să se treacă apoi la definitivări 
tactice. Cauzele sînt multiple — si 
subiective, si obiective. Este vorba, 
între altele, de o insuficientă cunoaș
tere și urmărire la zi a formei to
cătorilor. de o oarecare indecizie in 
promovarea lor : dar este vorba, in 
același timp, si de lipsa de formă a 
unor jucători, ca urmare a unei pre
gătiri necorespunzătoare la cluburi, 
si de accidentarea in lanț a unor oa
meni de bază, a căror refacere si re
aducere în formă decurge greoi.

în aceste condiții, echipa națională 
a avut de susținut o partidă oficială 
socotită unanim. In prealabil, destul 
de dificilă — ne care a cîstigat-o în 
fata Bulgariei, cu 2—0. fără insă a 
etala virtuti deosebite. Apoi a tocat 
o partidă-test (înaintea meciului de 
miine cu puternica reprezentativă a 
Uniunii Sovietice), pe care l-a cîsti- 
gat cu 1—0. In compania formației 
Espanol Barcelona, dar în care a vă
dit o serie de carențe mai vechi si 
mai noi. Pornind, mat ales, de la 
acest loc de verificare, trebuie să 
spunem că s-a simțit o stare de spi
rit necorespunzătoare din partea 
majorității jucătorilor, caracterizată 
prin teama de angajare hotărîtă. prin 
lipsa curajului de a-șt asuma respon
sabilitatea în fazele decisive de ioc. 
toate acestea concretizate In întîrzie- 
rea paselor — ceea ce a dus la frag
mentarea nlnâ la pulverizare a acțiu
nilor de Înaintare, la Încetinirea rit
mului de toc. tn ciuda faptului că

atacul cuprindea cîtiva fotbaliști aleși 
tocmai pentru recunoscuta lor viteză 
de deplasare si de joc. Nu atit insu
ficiențele de ordin tehnic — si ele 
evidente la unii dintre jucători, bi
ne cunoscute de altfel — cit această 
lipsă de angajare, de curai se află 
Ia rădăcina evoluției necorespunză
toare. îndeosebi în atac, a reprezen
tativei noastre. Sînt slăbiciuni de 
educație a voinței, a curajului, a 
spiritului de luptă, care se răzbună 
asupra evoluției lor si asupra evolu
ției echipei.

Vorbind despre necesitatea de a se 
clarifica mai bine pentru jucători 
concepția tactică, de a se finisa. în 
sfîrsit. schemele de atac, trebuie să 
subliniem în mod cu totul si cu to
tul deosebit cerința de a da mai 
mult aplomb, mal mult curaj, mai 
multă îndrăzneală fiecărui jucător și 
echipei în ansamblu. Este o cerință 
care, la rîndul ei. aduce In discuție 
în primul rînd răspunderea personală 
a jucătorilor, deopotrivă a celor ex
perimentați — cu stagii îndelungate 
în fotbal sau chiar in prima repre
zentativă — si a celor proaspăt pro
movați sau nu prea de mult promo
vați. Fără această răspundere perso
nală, fără acest spirit de angaiare. de 
luptă, de îndrăzneală, nici una din 
calitățile lor tehnice si fizice — multe 
sau puține — nu-si vor putea găsi 
valorificarea în ioc. In legătură cu 
acest aspect — ca, de altfel, în orice 
problemă privind reprezentativa de 
fotbal — trebuie să intervină mai 
hotărît conducerea tehnică, in sen
sul stabilirii măcar a unei osaturi de 
echipă, pe care să se facă, la nevoie, 
o grefă sau alta, ceea ce ar fi de na
tură să dea siguranță. Încredere sl 
aplomb fotbaliștilor care păsesc pe 
teren în tricoul național. în același 
timp Insă, discuția noastră nu coate, 
și nu trebuie, să eludeze problema 
publicului, a aportului pe care acesta 
II are In evoluția selecționatei națio
nale.

Este adevărat, reprezentativa noas
tră lșl caută anevoie formula cea 
mai potrivită, drumul pe care să-1 
urmeze in anii viitori. Dar publicul 
nostru cum o ajută să le găsească

mal repede î Desigur, ar fi anormal 
să se reproșeze publicului bucureș- 
tean că nu a aplaudat reprezentativa 
noastră, de pildă, în jocul cu Es
panol. Dar tot așa de anormală — 
mai bine zis complet dăunătoare — 
a fost atitudinea acelei părți a pu
blicului care a însoțit aproape fie
care din acțiunile echipei, chiar u- 
nele reușite, cu proteste, huiduieli 
și fluierături, ceea ce — fiind în to
tală contradicție cu spiritul sportiv, 
cu cerința de a Încuraja echipa pro
prie, cu spiritul civic — nu numai 
că nu ajută, ba, dimpotrivă, produce 
mult rău. Spunem astfel, fiindcă e 
lesne de Închipuit, de pildă, ce in
fluentă a avut o asemenea atitudine 
în cazul lui M. Zamfir : după un de
but bine apreciat în partida cu Bul
garia, fundașul piteștean — un tînăr 
de talent și perspectivă — evolua 
bine șl in fața fotbaliștilor de la Es
panol Barcelona ; a greșit însă, la 
un moment dat, și a trimis o cen
trare șutată ln.„ peluză, ceea ce a 
stirnit apostrofări interminabile din 
partea unor spectatori, care nu l-au 
iertat apoi la nici o minge, deși 
avea numai intervenții bune. Ace
lași „regim" dăunător l-a fost rezer
vat in meciul respectiv și debutan
tului Zahiu — în ciuda faptului că 
el a Înscris singurul gol și a reușit 
citeva execuții promițătoare. Cine a 
urmărit, fie la televizor, fie direct, 
meciuri ale unor formații străine pe 
propriul teren — echipe de club sau 
reprezentative, ce nu evoluau la ni
velul posibilităților sau la nivelul 
dorințelor spectatorilor și chiar in- 
cheiau întilnirea cu lnfringere — s-a 
convins că publicul, departe de a le 
fluiera ori admonesta violent, le în
curajează, le adresează îndemnuri 
pentru a le sprijini să depășească 
momentele sau perioadele grele. Este 
limpede că echipa reprezentativă 
n-a evoluat In mod corespunzător, 
pe măsura posibilităților ei și a pre
tențiilor noastre justificate. Dar să 
nu uităm că încercările care se fac 
— atit din partea antrenorilor, cît și 
din partea jucătorilor — sînt anima
te de aceeași bună intenție cu a pu
blicului ; ei trebuie să continue cu

mai mult efort, cu mai multă pri
cepere și îndrăzneală, dar pentru 
reușită au nevoie și de înțelegere, 
și de sprijin din partea spectatorilor
— chemați să dovedească mai mult 
realism, mai mult atașament pentru 
ideea construirii unei echipe. Fi
indcă acest proces nu este nici scurt, 
nici lesnicios, mai ales în condițiile 
în care, după eșecul din toamnă în 
fața Iugoslaviei. »-a creat un climat 
de suspiciune, de continue repro
șuri, mergîndu-se, uneori, pină la 
defăimarea unor jucători și a an
trenorilor. Evident, eohipa șl antre
norii ei nu trebuie scutiți de critică
— și atît presa, cît și organele de 
conducere ale fotbalului si mișcării 
sportive au judecat și vor mai ju
deca aspru ceea ce este negativ. Dar 
oprobriul din tribună, care Întinează 
curatul spirit al sportivității și Înce
țoșează mințile celor din teren, nu 
au efectul dușului Înviorător al cri
ticii, au efect dăunător, demorali
zant și demobilizator.

Miine, echipa reprezentativi sus
ține, cum spuneam, o dificilă par
tidă de palmares in compania pri
mei selecționate a Uniunii Sovie
tice. oricînd un partener redutabil, 
de clasă. Deși amical, jocul va fi 
poate îndîrjit, poate aspru, combina
țiile se vor lega probabil greu In 
fața unor adversari valoroși, care 
stăpinesc bine secretele fotbalului 
modern. Să avem totuși, răbdare ; 
să avem răbdare și Încredere. Mai 
mult chiar, dacă ei, jucătorii noștri
— furați de joc și duși de pofta 
golului — nu vor avea răbdare «au 
încredere tn forța lor colectivi, să 
le insuflăm noi, publicul, aceste a- 
tribute indispensabile succesului, 
să-i încurajăm noi și să nu-i „a- 
mendăm" pentru fiecare greșeală 
dacă dorim ca apoi să nu mal gre
șească. Nu se poate ca publicul bu- 
cureștean să nu albă această dorin
ță. și nu se poate să nu aibă forța 
de a pune la punct pe cei ce vin la 
meci numai ca să suduie și să de- 
tracteze ! Miine seară vom vedea 
dacă acest optimism al nostru a fost 
ori nu îndreptățit.

G. MITRO1

ȘTIRI SPORTIVE
Formația probabilă a României 

pentru meciul de fotbal cu echipa U.R.S.S.
Miine, de la ora 17, pe stadionul 

,.23 August" din Capitală va avea 
loc partida amicală de fotbal dintre 
echipele reprezentative ale României 
și U.R.S.S.

De la antrenorii Stefan Covaci și 
Constantin Cernăianu am aflat for
mația probabilă cu care reprezenta
tiva noastră va Începe jocul de mii
ne : Răducanu — M. Zamfir, Ștefă- 
nescu, Mehedințu, Vigu — Rădules- 
cu, Bolâni, Iordănescu — Crișan, 
Radu II, Doru Nicolae. Pe lista ju

cătorilor de rezervă sint Înscriși 
Windt, Sătmăreanu, Zahiu și Dudu 
Georgescu, rechemat la lot, precum 
și Marcu, dar numai în cazul în 
care va primi aviz medical favora
bil. Jucătorul Bălăci a devenit in
disponibil (el va fi operat de me
nise, probabil, săptămîna viitoare).

Echipa U.R.S.S. va sosi la Bucu
rești în cursul zilei de astăzi.

Meciul România — U.R.S.S. va fi 
arbitrat de o brigadă poloneză con
dusă de Marian Srodeckl.

Sportivi români în întîlniri internaționale
Competiția Internațională masculi

nă de volei pentru „Cupa Tungsram" 
«-a încheiat ieri la Budapesta, cu 
succesul echipei României care in 
ultimul meci al zilei a Întrecut cu 
scorul de 3-0 (15—3, 15—5, 15—9) 
formația R.F. Germania. Intr-un alt 
joc echipa Ungariei a învins cu sco
rul de 3—1 selecționata Cehoslova
ciei.

Selecționata masculină de baschet 
a României s-a clasat pe locul doi 
(după Iugoslavia) la Campionatele 
balcanice, desfășurată la Ankara, tn

ultima zi a acestei tradiționale com
petiții. baschetbaliștii români au în- 
tilnit într-un meci decisiv pentru 
ocuparea locului secund reprezentati
va Bulgariei. în fața căreia au ciști- 
gat cu scorul de 80—75 (34—33). în 
celălalt joc. echipa Iugoslaviei a în
trecut cu scorul de 89—75 (43—40) 
formația Turciei.

Iată clasamentul final : 1. Iugosla
via — 8 puncte ; 2. România — 4 
puncte ; 3. Bulgaria — 4 puncte ; 4. 
Grecia — 2 puncte : 5. Turcia — î 
puncte.

Turneul final al campionatului mondial de fotbal 
din Argentina pe micile noastre ecrane

Intre 1 fi 25 iunie, amatorii de 
fotbal din țara noastră vor putea 
urmări pasionanta dispută pentru 
titlul de campioană a lumii la fot
bal, prin intermediul transmisiilor 
de pe stadioanele argentiniene pe 
care le va prelua televiziunea noas
tră.

începtnd cu partida inaugurală 
R.F. Germania — Polonia și pină la 
meciul final, telespectatorii români 
vor fi beneficiarii unui veritabil ma
raton de transmisiuni de la marele 
spectacol fotbalistic din Argentina.

Cum nu se pot anticipa echipele 
care se vor califica in faza finală a 
turneului, iată — deocamdată — cele

18 partide ce vor fi transmise pină 
la jocurile din grupele semifinale : 
R.F.G. — Polonia, Franța — Italia, 
Ungaria — Argentina, Suedia — Bra
zilia, Peru — Scoția, Spania — Aus
tria, Italia — Ungaria, Mexic — 
R.F.G., Argentina — Franța, Brazi
lia — Spania, Olanda — Peru, Aus
tria — Suedia. Franța — Ungaria. Ar
gentina — Italia, Suedia — Spania, 
Scoția — Olanda, Mexic — Polonia, 
Brazilia — Austria.

Ziarul nostru vă va Informa cu 
regularitate asupra programării 
transmisiilor de televiziune de la 
turneul final al campionatului mon
dial de fotbal.

• CLUJ. La CluJ-Napoca se 
desfășoară In aceste zile cel 
de-al 4-lea simpozion de infor
matică și conducere „Condinf 78“ 
organizat de laboratorul jude
țean de informatică. în cadrul 
simpozionului s-a organizat o 
expoziție cu produse de infor
matică, a fost editat caietul lu
crărilor simpozionului și lucra
rea „Conducere, informatică, 
decizie, creativitate". Lucrările 
vor continua, în zilele de 15—17 
mal, la Oradea, vizînd proble
me de informatică medicală. 
(Alexandru Mureșan). • BUCU-

REȘTI. Semnalăm clteva dintre 
expozițiile de artă plastică 
bucureștene, inaugurate in a- 
ceastă săptămînă. Letiția Bucur 
și Șerban Epure (pictură), Iu
lian Teodorescu (ceramică) ex
pun la Galeria „Hanul cu tei". 
Expoziția de pictură a lui Horea 
Pastina este deschisă la Galeria 
„Galateea". Galeria „Orizont" 
găzduiește expoziția de acuarele 
a Măriei Constantin. O expozi
ție de pictură semnată de Ma- 
rinela Mandescu a fost organi
zată la galeria ..Amfiteatrul 
artelor", din sediul redacției re

vistelor „Viata studențească" și 
„Amfiteatru". (FI. Dinu). 9 TI
MIȘ. „Presa comunistă — fac
tor activ și eficient al propa
gandei de partid" a fost tema 
colocviului presei de tineret, 
organizat la Timișoara, la care 
au participat reprezentanți ai 
revistelor studențești din Bucu
rești, Iași, Tg. Mureș, Petroșani 
și Timișoara, redactori ai foilor 
volante din unitățile economice 
timișorene, precum si redactori 
de la ziarele județene. Comuna 
Lovrin a găzduit a V-a ediție 
a „Săptămmii culturale". (Cezar

Ioana). • BACÂU. La Casa de 
cultură din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a avut loc o se

siune de comunicări științifice 
consacrată aniversării a 2050 de 
ani de la formarea statului dac 
sub conducerea lui Burebista. 
Au luat parte profesori de is
torie din așezările de pe Valea 
Trotușului. „Cerințe actuale ale 
acțiunii de ridicare a nivelului

general de cunoaștere al mase
lor, formativ și informativ în 
activitatea casei de cultură" — 
a fost tema unei consfătuiri de 
lucru, organizată de Consiliul 
Culturii si Educației Socialiste la 
Slănic Moldova, cu participarea 
unor activiști culturali și a 
directorilor caselor de cultură 
din 30 de orașe și stațiuni 
balneoclimaterice din tară. Co
lectivul Teatrului popular al 
Casei de cultură din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și-a 
reluat activitatea, prezentînd în 
premieră piesa lui Dan Tărchilă:

„Moartea lui Vlad Țepeș". 
(Gheorghe Baltă). • MUREȘ. 
In seria „Restituiri", la li
brăria „Mihai Eminescu" din 
Tg. Mureș a avut loc prima 
zi de difuzare a lucrării „Ban
chetul lui Lucullus", a scriito
rului mureșean Septlmiu Bucur. 
Consemnăm, de asemenea, apa
riția lucrării „Actualități ma- 
terno-infantile", de conf. dr. A. 
Țurcaș și dr. I. Munteanu. Sub 
auspiciile comisiei naționale și 
a comisie! de demografie a ju
dețului Mureș, orașul Sovata a 
găzduit, recent, primul simpo

zion privind utilizarea factori
lor naturali balneoclimaticl In 
tratamentul tulburărilor de re
producere umană. Au parti
cipat medici endocrinologi, bal- 
neologi și ginecologi din mai 
multe județe ale țării, persona
lități ale științei medicale ro
mânești. (Gheorghe Giurgiu). 
• NEAMȚ. Teatrul tineretului 
din Piatra Neamț a prezentat 
o nouă premieră: „Terra II" 
de Tudor Popescu; regia — E- 
duard Covali; scenografia — 
Anca Pîslaru. (Constantin Bla- 
govici).
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ITALIA Reuniunea specială a S.E.L.A. se pronunță R. P. CHINEZĂ

„Masele populare trebuie să joace un rol 
decisiv iu infrîngerea reactiunii"

Pentru edificarea unei noi ordini 
economice internaționale

Conferință națională consacrată 
dezvoltării industriei textile

DE PRETUTINDENI

Un interviu al secretarului
ROMA 12 (Agerpres). — Masele 

populare trebuie să joace un rol de
cisiv in infrîngerea forțelor reacțio
nare, cărora le-a căzut victimă lide
rul Partidului Democrat Creștin, Aldo 
Moro — a declarat secretarul gene
ral al Partidului Comunist Italian, 
Enrico Berlinguer, intr-un interviu 
difuzat joi seara de televiziunea ita
liană, El a apreciat că tot atlt de Im
portantă pentru infrîngerea tentati
velor reacțiunii este acțiunea unită șl 
fermă a forțelor democratice ita
liene.

Teroriștii care l-au răpit la 16 mar
tie pe Aldo Moro, iar apoi l-au asa
sinat — a menționat Enrico Berlin
guer — au avut ca scop ruperea a- 
lianței dintre democrat-creștini și co
muniști, alianță la făurirea căreia 
și-a adus contribuția Aldo Mono. A- 
ceastă ipoteză — a relevat vorbitorul 
— este ilustrată de faptul că „Brigă
zile noșii“ l-au răpit pe Aldo Moro 
exact în ziua in care noul guvern 
italian, sprijinit de Partidul Comu
nist, primea votul de încredere în 
parlament, precum și de faptul că 
ele au lăsat corpul neînsuflețit al lui 
Aldo Mono la jumătatea distanței 
dintre sediile Partidului Comunist și 
Partidului Democrat Creștin. Dar o- 
biectivul teroriștilor nu a fost atins, 
a arătat, in Încheiere, Enrico Ber
linguer.

★
După cum informează agenția 

A.N.S.A., președintele Italiei, Gio
vanni Leone, a acceptat demisia pre
zentată de ministrul italian de in-

general al P. C. Italian
teme, Francesco Cossiga, in urma si
tuației create prin asasinarea lui 
Aldo Mono. Prin același decret pre
zidențial, președintele Consiliului de 
Miniștri, Giulio Andreotti, a fost în
sărcinat cu interimatul Ministerului 
de Interne.

★
Secretarul unei secții din Milano 

a Partidului Democrat Creștin, Tito 
Bernardini, a fost rănit, vineri dimi
neața. de trei persoane, care au des
chis focul asupra lui In apropierea 
domiciliului, a anunțat poliția mila
neză. Este cel de-al patrulea atac de 
acest gen produs la Milano In cursul 
acestei săptămîni. Atentatul a fost 
revendicat printr-un apel telefonic 
de către „Brigăzile roșii".

★
O nouă ascunzătoare a membrilor 

grupării teroriste autointitulate „Bri
găzile roșii" a fost descoperită de 
poliția italiană Ia Torino ; un apar
tament cu două camere situat la par
terul unui imobil, închiriat tn au
gust 1976 de Cristoforo Piancone, 
membru al „Brigăzilor roșii", arestat 
la 11 aprilie, cu prilejul asasinării 
unui gardian de la închisoarea ora
șului.

Polițiștii au descoperit în aparta
ment planuri referitoare la asasina
rea directorului adjunct al ziarului 
„La Stampa", Carlo Casalegno, ma
nuscrise despre lupta de gherilă si 
producerea de arme și explozive, îm
brăcăminte și materiale pentru falsi
ficarea sau fabricarea de plăci de în
matriculare auto s.a.

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 
— La sediul Națiunilor Unite de la 
New York s-au încheiat lucrările 
unei reuniuni speciale a Sistemului 
Economic Latino-American (S.E.L.A.). 
consacrate stabilirii unei poziții uni
tare a țărilor latino-americane față 
de problemele înscrise pe ordinea de 
zi a Conferinței privind dezvoltarea 
cooperării tehnice intre țările tn curs 
de dezvoltare, programată pentru 
lima august a.c. la Buenos Aires. In 
declarația dată publicității la sfîrșl- 
tul reuniunii, participantli s-au pro
nunțat pentru edificarea unei noi or
dini economice internaționale, pentru 
promovarea unor relații noi. echita
bile si juste, care să permită o im
pulsionare a comerțului internațional 
sl depășirea actualelor dificultăți e- 
conomice care confruntă Îndeosebi 
țările în curs de dezvoltare. „Schim
bul de Informații, de documentare 
tehnico-științifică si de experiență,

precum șl celelalte forme specifice 
prin care se materializează coopera
rea tot mai largă dintre țările in curs 
de dezvoltare — se spune în declara
ție — trebuie să se bazeze Pe res
pectarea principiilor suveranității 
naționale, solidarității, pe relații lip
site de condiționări și presiuni poli
tice sau economice".

Participantli la reuniune au rele
vat necesitatea eliminării practicilor 
învechite promovate incă In relațiile 
economice internaționale de către ță
rile industrializate.

Documentul S.E.L.A.. hotărirlle a- 
doptate de țările latino-americane 
urmează să fie transmise „Grupului 
celor 77". care reprezintă cele 114 
state In curs de dezvoltare, pentru 
ca ele să fie incluse ca părți ale 
poziției latino-americane In cadrul 
Conferinței de la Buenos Aires pri
vind dezvoltarea cooperării tehnice 
între țările in curs de dezvoltare.

PEKIN 12 (Agerpres). — în R.P. 
Chineză au început, joi. în orașul 
Tiențin. lucrările Conferinței națio
nale pentru industria textilă sl popu
larizarea „experienței Tadn" în a- 
ceastă ramură economică — infor
mează agenția China Nouă. La con
ferință participă peste 1 300 de dele
gați. reprezentanți ai întreprinderilor 
si unităților fruntașe, membri ai con
ducerilor departamentelor centrale si 
locale pe ramură.

Tovarășul Hua Kuo-fen. președin
tele C.C. al P.C. Chinez, premier al 
Consiliului de Stat, a adresat parti- 
cipantilor un mesaj cuprinzind che
marea de a se acționa pentru spo
rirea producției de materii prime din 
agricultură, de a se depune un efort 
și mai mare pentru creșterea pro
ducției de fibre sintetice, de a fi

dezvoltată industria textilă într-un 
ritm rapid, în scopul rezolvării. mal 
repede și mai bine a aprovizionării 
populației cu îmbrăcăminte.

Subliniind importanta conferinței 
pentru etapa actuală de dezvoltare 
rapidă si plenară a tuturor ramurilor 
economiei, pentru sintetizarea expe
rienței și stimularea entuziasmului 
celor 2.8 milioane de muncitori texti- 
listl din întreaga tară, agenția China 
Nouă evidențiază faptul că. deși In 
anii care au trecut de la eliberare. 
R.P. Chineză si-a sporit capacitățile 
de producție în domeniul țesăturilor 
din bumbac cu peste 200 la sută, 
totuși, industria textilă are nevoie de 
ridicarea nivelului tehnologic, pentru 
a ajunge la standardele mondiale In 
acest domeniu.

Tn majoritatea țărilor capitaliste

Creșterea accelerată a prețurilor
la bunurile de consum

Noi succese ale Frontului Patriotic Zimbabwe
MAPUTO 12 (Agerpres). — Fron

tul Patriotic Zimbabwe a eliberat in 
cursul ultimelor trei luni 2 500 de 
persoane civile aflate în lagărele de 
concentrare rhodesiene, relevă un co
municat al Frontului dat publicității 
la Maputo.

Luptătorii din cadrul organizației, 
se arată în continuare în document, 
au doborît, de asemenea, la 24 apri
lie a.c.. două avioane aparținînd tru
pelor regimului rasist. în regiunea 
Chiyendambuya. In nord-estul Rho-

desiei. „Avioanele au fost doborîte 
în momentul cînd se aflau într-un 
raid de mare anvergură împotriva 
unei unități de luptători al mișcării 
de eliberare, staționată în acest dis
trict". se precizează în comunicat.

Pe de altă parte. Robert Mugabe, 
copreședinte al Frontului Patriotic 
Zimbabwe, aflat în vizită la Addis 
Abeba, a declarat : „Vom continua 
lupta pînă Ia eliberarea definitivă a 
teritoriului Zimbabwe și cucerirea 
unei reale independente naționale".

Rezoluția Congresului național 
al sindicatelor din R.S. Vietnam

PARIS 12 (Agerpres). — Prețurile 
bunurilor de consum au crescut, in 
cele 24 de țări ale O.E.C.D.. în ritm 
mal accelerat în luna martie decît 
în perioadele precedente.

Potrivit datelor publicate de Se
cretariatul O.E.C.D. la Paris, în com
parație cu martie 1977 creșterea a 
fast, in medie, de 7,8 la sută.

Cea mal mare rată a inflației

cut cu
23,4 la

56,2 la sută, iar în Spania cu 
sută.

a 
fost înregistrată în Turcia, urmată de 
Canada, Italia, Norvegia și Portu
galia, unde costul vieții s-a scumpit 
considerabil. în comparație cu anul 
trecut, în Turcia costul vieții a cres-

★
WASHINGTON 12 (Agerpres).

Președintele Oficiului Federal de re
zerve al S.U.A., William Miller, a 
subliniat necesitatea depunerii unor 
noi eforturi pentru stăvilirea crește
rii prețurilor în S.U.A., care a atins 
un ritm de 9 la sută în primul 
trimestru și care se va ridica, potrivit 
previziunilor Administrației, la circa 
7 la sută pe ansamblul anului în 
curs.

Piața comună agricolă

Negocieri maraton,
BRUXELLES 12 (Agerpres). — Mi

niștrii agriculturii ai țărilor membre 
ale Pieței comune au căzut de acord, 
vineri dimineața, după negocieri ma
raton. asupra unei creșteri medii de 
2,25 la sută a prețurilor comunitare 
agricole. Potrivit acordului, agricul
torii din țările membre ale C.E.E.. cu 
o „monedă slabă" — Franța, Irlan
da. Italia si Marea Britanie — vor 
obține creșteri diferențiate mai mari 
decît media pe ansamblu, prin com
pensații și prin devalorizarea „mone
delor verzi naționale". în termeni 
reali, aceste majorări vor fi de 9,75 
la 
la 
in 
al

sută. în cazul Marii Britanii. 8,25 
sută. în cazul Irlandei, 7,25 la sută 
cel al Italiei, 5,85 la sută în cel 
Franței, iar pentru Danemarca și

rezultate incerte
țările Beneluxului ele vor reprezen
ta media de 2,25 la sută. Numai în 
cazul R.F.G.. majorarea va fi de 1,95 
la sută.

Compromisul „realizat cu forcep
sul" — după expresia ministrului 
vest-german al agriculturii — în 
cursul unora dintre „cele mai dure 
negocieri" consacrate fixării preturi
lor comunitare pentru produsele a- 
gricole. nu a întrunit însă adeziu
nea delegației italiene, care a mani
festat rezerve față de unele din de
ciziile luate. Unii observatori — re
latează agenția France Presse — con
sideră că Italia ar putea să pună in 
cauză acordul realizat la Bruxelles, 
ceea ce ar obliga pe miniștrii „celor 
nouă" să se întrunească din nou la 
22 mai.

Demonstrație la Salisbury pentru reglementarea problemei rhodesiene 
acordarea unei independențe reale poporului Zimbabwe

agențiile de presă

GHANA Măsuri de pregătire a trecerii 
la un guvern civil

ACCRA 12 (Agerpres). — La Accra, 
Ignatius Kutu Acheampong, șeful 
statului și președinte al Consiliului 
Militar Suprem al Ghanei, a inaugu
rat lucrările Comitetului Constitutio
nal însărcinat cu elaborarea proiec
tului noii constituții a tării, care va 
intra in vigoare după trecerea la un 
guvern civil. Comitetul Constitutio
nal. constituit după referendumul din 
30 martie a.c. în problema formării 
unui guvern civil al Ghanei. este for
mat din reprezentanți al forțelor ar
mate, ai sindicatelor, ai intelectuali
tății și ai diferitelor culte.

Comitetul Constitutional — a de-

clarat Ignatius Kutu Acheampong In 
alocuțiunea rostită cu această ocazie 
— va studia constituțiile pe care le-a 
avut Ghana după proclamarea inde
pendentei și va lua în considerare 
rezultatele referendumului în proble
ma formării unui „guvern al unită
ții". Noua constituție — a spus șeful 
statului — trebuie să garanteze o re
prezentare adecvată a reprezentanți
lor poporului în guvernele locale și 
guvernul central. Potrivit declarației 
președintelui Comitetului Militar Su
prem, Comitetul Constituțional ur
mează să prezinte proiectul noii Con
stituții a Ghanei pînă la 31 octombrie.

Sesiunea jubiliară « Cen- 
trului european de cercetări și do
cumentare în științele sociale și-a în
cheiat lucrările la Viena. Numeroase 
personalități din domeniul culturii și 
cercetării europene au salutat con
tribuția pozitivă a Centrului la strîn- 
gerea legăturilor de cooperare pe 
continent. Repi ezentantul român, 
prof. Mircea Malița, membru al Co
mitetului director, a subliniat rolul 
pe care Centrul trebuie să-1 joace în 
lumina Actului final de la Helsinki 
pentru întărirea cooperării în Europa. 
El a prezentat preocupările actuale 
ale cercetătorilor români din dome
niul științelor sociale, precum și a- 
portul lor activ la promovarea con
lucrării științifice. în conformitate cu 
politica partidului și statului.

Vizită. Ku Mu, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
a sosit vineri în Elveția la invitația 
guvernului acestei țări. în aceeași zi 
el a fost primit de Willi Ritschard, 
președintele Confederației Elvețiene.

UN DEZIDERAT MAJOR EVIDENȚIAT DE REUNIUNEA O.N.U.D.I.

■ ■

de dezvoltare pentru realizarea industrializării
La capătul a două săptămîni de 

dezbateri, vineri s-a încheiat la 
Viena reuniunea Comitetului perma
nent al Organizației Națiunilor Uni
te pentru 
(O.N.U.D.I.) 
de tari, 
agenda de 
aflat probleme legate de activitățile 
O.N.U.D.I. din ultimul an, examina
rea planului pe termen mediu, 
1980—1983, programul de lucru pe 
1980—1981, ca și unele aspecte pri
vind asistenta tehnică acordată po
poarelor namibian și palestinian.

Dezbaterile au relevat aportul 
crescind al organizației la sprijinirea 
eforturilor proprii ale țărilor în curs 
de dezvoltare pentru industrializare 
și la promovarea cooperării interna
ționale în acest domeniu. Amintim 
în acest sens că ‘ .
asistenta tehnică ale O.N.U.D.I. pe 
perioada 1975—1981 se cifrează la 
peste 400 milioane dolari. Numai în 
ultimul an nivelul asistentei tehnice 
furnizate de către această organiza
ție se ridică la aproape 44 milioane 
dolari, între care 22 milioane utili
zat! pentru furnizarea de expert!, 14 
milioane pentru achiziționarea de 
echipament si aproape 7 milioane 
specializarea de cadre naționale. Așa 
cum au subliniat numeroase delega
ții, Intre reușitele O.N.U.D.I. In anul 
1977 se numără, de asemenea, consti
tuirea fondului Națiunilor Unite pen
tru dezvoltare Industrială, cu resurse 
inițiale de aproape 10 milioane do
lari ; progresele obținute în direcția 
încurajării 
gie. prin 
realizarea 
de acțiune . ... _____  .
dustriale adecvate țărilor In curs da

Dezvoltare Industrială 
— organism grupînd 45 

inclusiv România. Pe 
lucru a reuniunii s-au

fondurile pentru

transferului de tehnolo- 
adoptarea și trecerea la 
„programului cooperativ 
privind tehnologiile in-

dezvoltare"; pașii parcurși spre crea
rea unui sistem de consultări si ne
gocieri vizînd promovarea industriei 
în țările în curs de dezvoltare ; 
tărirea sprijinului în favoarea 
rilor celor mai puțin 
curajarea cooperării 
curs de dezvoltare.

Cu toate acestea.—
marcă în introducerea la raportul 
•directorului executiv — „făcînd bi
lanțul rezultatelor obținute de orga-

dezvoltate : 
între țările
așa cum «e

în- 
tă- 
in- 
ln

re-

CORESPONDENTA DIN VIENA

nizatie In 1977, este necesar să nu se 
piardă din vedere că mai continuă 
să persiste un serios decalaj între 
nevoile efective ale țărilor în curs 
de dezvoltare privind asistenta teh
nică în domeniul industrial — si resur
sele limitate aflate la dispoziție pen
tru a satisface aceste nevoi". Acesta 
este, de altfel, si punctul de pornire 
de la care delegațiile si observatorii 
din multe țări în curs de dezvoltare 
au prezentat poziția guvernelor lor 
în legătură cu planul pe termen me
diu pe 1980—1983 si programul de 
lucru al O.N.U.D.I. pe perioada 
1980—1981.

în această privință se cuvine 
a remarca faptul că secretariatul 
O.N.U.D.I. a venit de această dată 
în fata comitetului permanent cu 
propuneri care vizează domenii de 
deosebită importantă : cooperarea 
între țările tn curs de dezvoltare, 
măsuri speciale In favoarea țărilor 
celor mai puțin avansate, sistemul de 
consultări industriale, punerea la 
punct si transferul de tehnologii, în-

formații industriale șl servicii teh
nice. operații de planificare și pro
gramare. întărirea 
tivitătilor pentru 
dre etc.

Din mozaicul de puncte de vedere, 
propuneri si sugestii care s-au făcut 
auzite în cadrul reuniunii, este de 
notat faptul că orientările si priori
tățile de bază privind alocațiile de 
resurse, sugerate de organul executiv 
al O.N.U.D.I., au găsit in general un 
ecou favorabil, ele înscriindu-se in 
efortul de a asigura planului pe ter
men mediu și programului de lucru 
al O.N.U.D.I. stricta conformitate cu 
exigentele documentelor Națiunilor 
Unite privind instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

O atenție deosebită s-a acordat în 
cursul reuniunii problemelor privind 
asistenta pentru popoarele namibian 
și palestinian, dezbaterile punînd în 
evidentă solidaritatea țărilor membre 
cu interesele legitime ale acestor po
poare. in conformitate cu interesele 
generale ale cauzei păcii ...........
tuturor popoarelor.

întreaga desfășurare a 
permite să se aprecieze 
comitetului permanent al O.N.U.D.I. 
marchează un nou pas In direcția 
eforturilor pentru perfectionarea ac
tivităților acestei organizații si adap
tarea ei la nevoile mereu creseînde 
ale țărilor In curs de dezvoltare de 
a fi sprijinite în efortul propriu 
pentru 
triilor 
pentru 
miilor, 
economice.

institutiilor si ac- 
formarea de ca-

81 Libertății
dezbaterilor 
că sesiunea

făurirea si dezvoltarea indus- 
națlonale. ca factor decisiv 
progresul general al econo- 
pentru reducerea decalajelor

Marin BUHOARA

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

pekin. Ministerul chinez al 
Afacerilor Externe si ambasada bul
gară din China au procedat. In nu
mele guvernelor lor. la un schimb de 
note prin care confirmă prelungirea 
valabilității acordului de cooperare 
științifică șl tehnică dintre R.P. Chi
neză și R.P. Bulgaria semnat la So
fia în 1955. anunță agenția China 
Nouă.

Primul ministru al Fran
ței, Raymond Barre, a prezentat în 
Senat programul său de politică ge
nerală, care a fost aprobat la 20 
aprilie în Adunarea Națională. Lulnd 
cuvîntul cu acest prilej, primul mi
nistru a insistat asupra „responsabi
lității francezilor" față de eforturile 
de redresare a economiei.

Relațiile greco-turce. în“ 
tr-un interviu acordat televiziunii 
Iraniene, ministrul apărării naționale 
al Turciei. Hasan Esat Isik, a decla
rat că . .................*
mierii 
loc în 
ceasta 
exista 
ția B.T.A. După părerea ministrului 
turc, elementul cel mai important 
pentru relațiile turco-grecești îl con
stituie faptul că ambele țări doresc 
să soluționeze conflictul dintre ele.

Lansarea satelitului 
„OTS-2". Joi, de la Centrul spațial 
de Ia Cape Kennedy, a fost lansat, 
cu ajutorul unei rachete „Delta", sa
telitul de telecomunicații experimen
tal vest-european „OTS-2". Stabilită 
pentru luna mai a.c.. lansarea sa a 
fost amînată în mai multe rînduri 
datorită unor defecțiuni tehnice ale 
rachetei purtătoare.

Grevă la Marsilia. Portul 
Marsilia este. Incepînd de vineri di
mineața. blocat în întregime, ca ur-

datorită întîlnirii dintre pre- 
Turciei și Greciei, care a avut 
martie In Elveția, „vara a- 
in Marea Egee nu va mai 
încordare" — transmite agen-

Dezvoltarea cooperării 
internaționale în scopul 

protejării mediului 
înconjurător

NAIROBI 12 (Agerpres). — în ca
pitala Kenyei se desfășoară lucrările 
celei de-a Vl-a sesiuni a Consiliului 
guvernatorilor Programului O.N.U. 
pentru mediul Înconjurător (U.N.E.P.). 
De pe agenda de lucru, supusă spre 
examinare participanților, 
șează în 
legate de 
cooperării 
aplicării 
elaborat de U.N.E.P. tn vederea pro
tejării mediului ambiant, probleme 
privind așezările rurale șl urbane și 
mediul înconjurător, dezbaterile asu
pra Fondului special U.N.E.P.

în discursul rostit la inaugurarea 
lucrărilor, Mustafa Kamal Tolba, di
rectorul executiv al U.N.E.P., a rele
vat necesitatea intensificării acțiuni
lor de colaborare pe plan internațio
nal In scopul protejării mediului 
Înconjurător.

.se deta- 
mod deosebit problemele 
aspectele principale ale 
internaționale în domeniul 
Programului de acțiune

HANOI 12 (Agerpres). — Cel de-al 
IV-lea Congres național al sindica
telor din R.S. Vietnam, desfășurat 
la Hanoi, a adoptat, joi, o rezoluție 
— transmite agenția V.N.A. Docu
mentul subliniază sarcinile ce revin 
activității sindicale pentru actuala 
perioadă de dezvoltare a tării ; des
fășurarea în rîndul muncitorilor și 
funcționarilor a unei mișcări de în
trecere revoluționară în muncă și în 
producție pentru ridicarea producti
vității muncii, pentru îndeplinirea și 
depășirea planului de stat ; impul
sionarea activității de sprijinire a 
agriculturii : îmbunătățirea perma
nență a condițiilor de viată ale oame

nilor muncii și apărarea drepturilor 
lor sociale. Sînt evidențiate, de ase
menea. contribuția conducerii sindi
catelor la perfecționarea întreprin
derilor și consolidarea relațiilor so
cialiste de producție ; desfășurarea 
unei activități de educație, acordîn- 
du-se o atenție deosebită revoluției 
științifice și tehnice.

în încheierea rezoluției se adre
sează un apel către muncitorii, 
funcționarii și organizațiile sindicale 
din întreaga țară pentru realizarea 
cu succes a liniei politice a P.C. din 
Vietnam de construire a unei eco
nomii socialiste sl pentru depășirea 
sarcinilor celui de-a! doilea plan 
cincinal (1976—1980) de dezvoltare.

Protest al R.P.O. Coreene împotriva actelor provocatoare 
ale autorităților de la Seul

PANMUNJON 12 (Agerpres). — în 
cadrul unei reuniuni desfășura
te la Panmunjon. a Comisiei 
militare de armistițiu din Co
reea. reprezentantul părții R.P.D. 
Coreene a formulat un nou pro
test împotriva actelor de violare 
a acordului de armistițiu săvîrșite în 
ultimele săptămîni de partea sud-

coreeană în zona demilitarizată, in
formează agenția A.C.T.C. După ce 
s-a referit la situația generată de 
aceste acte în sectorul sudic al zonei 
demilitarizate, reprezentantul R.P.D. 
Coreene a cerut adoptarea de măsuri 
eficiente pentru aplicarea acordului 
de armistițiu.

O nouă constituție în Afganistan
KABUL 12 (Agerpres). — în Afga

nistan. Comisia specială instituită de 
Consiliul Democratic Republican Re
voluționar a trecut la elaborarea 
proiectului noii constituții a tării. în 
legătură cu viitoarea lege fundamen
tală a tării. Nur Mohammed Taraki. 
șeful statului afgan, a declarat :

„După înlăturarea vechiului regim 
antipopular și antidemocratic care a 
uzurpat libertatea politică a poporu
lui afgan. Consiliul Democratic Re
publican Revoluționar a hotărît abo
lirea vechii constituții și elaborarea 
unei legi fundamentale a tării".

transmit:
mare a unei greve a docherilor, a 
personalului de navigație, a vame
șilor și a altor categorii de salariați. 
Acțiunea, care va dura 24 de ore, 
a fost declanșată la chemarea Con
federației Generale a Muncii, în 
semn de solidaritate cu muncitorii de 
la șantierele navale, amenințați de 
șomaj, informează agenția France 
Presse.

0 delegație de partid și 
guvernamentală a R. P. 
Mozambic, condusă de Samora 
Moises Machel, președintele Frelimo, 
președintele Republicii Populare Mo
zambic, va face în curînd o vizită 
oficială în R.P.D. Coreeană, la invi
tația lui Kim Ir Sen, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Coreene 
— anunță agenția A.C.T.C.

Convorbiri cehoslovaco- 
aUStriOCO. Miniștrii de externe ai 
Cehoslovaciei șl Austriei au consta
tat că relațiile dintre cele două țări 
se dezvoltă favorabil șl că există pre
mise pentru extinderea lor continuă, 
se arată în comunicatul privind vizita 
ministrului cehoslovac al afacerilor 
externe. Bohuslav Chnoupek, la 
Viena. Părțile au apreciat că la adîn- 
cirea procesului de destindere poate 
contribui realizarea consecventă a 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki. Cei doi miniștri au subliniat 
că destinderea politică trebuie să fie 
însoțită de o destindere pe plan mi
litar, de măsuri concrete în dome
niul dezarmării.

Occident. Bllantul accidentului 
de circulație produs joi în Franța, 
cînd un autocar și un camion s-au 
ciocnit în apropiere de Dole, în cen
trul țării, se ridică la șapte morți și 
21 de răniți. Cauzele accidentului. în 
cursul căruia autocarul, avînd la 
bord un grup de pensionari, a fost 
aproape tăiat în două — nu sînt încă 
elucidate.

Sub auspiciile Societății ecua- 
doriano-române si ale ambasa
dei române, la Casa de cultură 
ecuadoriană din Quito a avut 
loc o adunare festivă consacrată 
aniversării proclamării indepen
denței de stat a României. Au 
participat oameni de cultură, 
cadre didactice, elevi, precum 
și membri ai corpului diplo
matic.

Jn orașul francez Avignon au 
început „Jocurile latinității", e- 
diția 1978, cu participarea a 
peste 100 de academicieni, pro
fesori și cercetători științifici 
din diferite țări, printre care și 
din România. Cu prilejul cere
moniei de deschidere au fost 
transmise mesaje de salut din 
partea unor inalte foruri știin
țifice. In numele Academiei Re
publicii Socialiste România a 
vorbit acad. prof. Emil Condu- 
rachi. După ceremonie au înce
put lucrările congresului cu te
ma „Latinitatea ieri, azi, mii- 
ne“.

La universitățile portugheze 
din Lisabona, Porto si Coimbra, 
profesorii români acad. Stefan 
Pascu si Mihai Berza, membru 
corespondent al Academiei Re
publicii Socialiste România, care 
se află in Portugalia, la invita
ția Secretariatului de stat pen
tru cultură, prezintă, în cadrul 
programului de schimburi bila
terale cultural-stiințifice, un ci
clu de conferințe dedicate isto
riei poporului român.

0 reuniune a Biroului In
ternaționalei Socialiste, la 
care participă lideri ai partidelor so
cialiste din unele țări ale lumii, are 
loc la Dakar, capitala Senegalului. 
Dezbaterile sint consacrate examină
rii principalelor aspecte legate de 
dialogul Nord-Sud, poziției partidelor 
socialiste față de convocarea sesiunii 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. pentru dezarmare și pregătirii 
celui de-al IV-lea Congres al Inter
naționalei Socialiste.

În Canada nu vor avea loc alegeri 
generale anticipate 

Declarațiile premierului Trudeau
OTTAWA 12 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută în Camera Comu
nelor. primul ministru al Canadei, 
Pierre Eliott Trudeau, a anunțat că 
guvernul șău nu are intenția de a 
organiza alegeri generale într-un vii
tor apropiat. Declarația premierului 
canadian — remarcă observatorii de 
la Ottawa — este de natură să pună 
capăt speculațiilor din ultimele săp
tămîni. întreținute de opoziția conser
vatoare. privind posibilitatea desfă
șurării unor alegeri anticipate în vara 
acestui an.

în declarația făcută în parlament, 
premierul Trudeau șl-a exprimat 
speranța că speculațiile pe tema ale
gerilor anticipate vor înceta, cel pu
țin „pînă în martie sau aprilie anul 
viitor". De notat că problema alege
rilor generale obișnuite se va pune 
abia după luna iulie 1979, cînd expiră 
mandatul actualului guvern liberal, 
în funcție de la 8 iulie 1974.

Răspunzînd unei interpelări a lide
rului Partidului conservator, de opo
ziție. Joe Clark, premierul Trudeau.

care este președinte al Partidului li
beral. a subliniat că guvernul său 
preferă „ca marile probleme cu care 
este confruntată Canada în prezent să 
fie dezbătute mai degrabă în arena 
parlamentară, decît în cadrul unei 
campanii electorale".

Observatorii din capitala canadiană 
apreciază că aceste declarații ale 
premierului Trudeau reflectă. între 
altele, preocupările guvernului său 
în legătură cu rezultatele sondajelor 
de opinie din ultimele săptămîni. care 
indică o scădere a popularității 
Partidului liberal. Acest fenomen se 
datorează, în principal, deteriorării 
situației economice a țării, reflectată 
de asemenea indicatori cum sînt ten
dința de scădere a ratei creșterii e- 
conomice. nivelul ridicat al șomaju
lui (991 000 șomeri în ianuarie 1978), 
creșterea preturilor — numai produ
sele alimentare s-au scumpit în 1977 
cu 17,7 la sută — scăderea cursului 
dolarului canadian pe piețele valutare 
si accentuarea fenomenelor inflațio
niste.

• SCRISORI ALE LUI 
MARX Șl ENGELS. Recent 
cu puțin timp înainte de ani
versarea a 160 de ani de la naș 
terea lui Karl Marx (5 mai 
1818), cercetători austrieci au 
avut surpriza de a descoperi la 
arhiva administrativă a Vienei 
două scrisori ale lui Marx și 
una a lui Engels, toate necu
noscute pînă acum. Scrisorile lui 
Marx, datate 1875, sint adresate 
lui Bernhard Kraus, medic 
austriac, simpatizant al mișcării 
muncitorești, iar cea a lui En
gels, din anul 1892, Asociației 
pentru instruirea muncitorilor 
din Viena, cu ocazia Împlinirii 
a 25 de ani de la constituire.

• PAMINT CONTRA 
INCENDIILOR. Un de 
proiectanți de la Institutul de 
cercetări forestiere din Lenin
grad a conceput o mașină ori
ginală pentru stingerea incen
diilor — un fel de tractor care 
împroașcă pămint. Modul de 
funcționare : o freză specială 
taie stratul superior al solului, 
așază pămîntul pe o paletă care 
apoi îl proiectează asupra fo
cului, pînă la o distanță de 40 
de metri, ridicînd un adevărat 
zid, înalt de aproape 8 metri. 
Incendiul este astfel localizat 
și, în cele din urmă, stins.

• AMPLASAREA OB
SERVATOARELOR. Pină 
pe la mijlocul anilor ’60, circa 
90 la sută dintre instrumentele 
astronomice erau plasate in 
emisfera nordică, mai precis, im 
Europa și America de Nord. în 
ultimul timp se manifestă o 
preferință pentru emisfera su
dică. Din ce cauză ? Poluarea 
atmosferică crescindă din jumă
tatea nordică a globului terestru 
îngreunează mult observațiile 
astronomice cu instrumente op
tice, mai ales cînd in obiectiv 
sint obiecte cu luminozitate re
dusă, ca nebuloasele, quasarii, 
galaxiile îndepărtate. în schimb, 
regiunile deșertice sau de mun
te din Argentina, Chile, Mexic, 
Australia sau Hawaii sint locuri 
ideale pentru amplasarea obser
vatoarelor. Dacă în centrul Eu
ropei numărul nopților cu con
diții optime de- vizibilitate nu 
trece de 25—30 pe an, lș un ob
servator plasat in Anzi, la mar
ginea deșertului Atacama, 300 
de nopți pe an pot fi din plin: 
folosite.

• ÎMPOTRIVA OBE
ZITĂȚII. Căutind metode pen
tru combaterea obezității, spe
cialiștii Universității din Illi
nois (S.U.A.) consideră că 
au găsit o substanță foarte e- 
ficlentă. Prin căptușirea pe
reților intestinali cu substanța 
respectivă s-ar putea împiedica 
absorbția alimentelor la acest 
nivel. în funcție' de dozare, 
„impermeabilitatea" durează una 
sau mai multe ore. Medicamen
tul, asigură realizatorii lui, este 
eliminat de organism fără nici 
un fel de efecte negative. De
ocamdată insă, el nu a depășit 
încă faza experimentării pe ani
male.

• ALIAJ CU... ME
MORIE. în cadrul tîrgului de 
la Hanovra (R.F. Germania) a 
fost prezentat un aliaj, compus 
din nichel (55 la sută) și titan 
(45 la sută), care prezintă unele 
proprietăți surprinzătoare. Dacă 
o bucată de tablă din aliajul 
respectiv este îndoită la tempe
ratura camerei, prin încălzire 
ea revine la forma inițială. Tot 
așa, o bucată de sîrmă, întinsă 
la temperaturi joase, prin încăl
zire revine Ia dimensiunea an
terioară. Interesanta descoperi
re. pe care autorii au definit-o 
..aliaj cu memorie" deoarece 
tabla își „amintește" de forma 
inițială. își va găsi, desigur, ne
numărate domenii de aplicare, 
ca. de pildă, în chirurgia orto
pedică și in diverse ramuri ale 
tehnicii, în special acolo unde^ 
sînt combinate materiale dife
rite, care însă trebuie să se • 
comporte la fel odată cu modi
ficarea temperaturii.

• MONSTRU MARIN. 
Zilele acestea, un monstru ma
rin necunoscut cîntărind o tonă 
s-a prins în plasele pescarilor 
uruguayeni in Rio de la Plata, 
la aproximativ 70 km est de 
Montevideo. Neobișnuitul exem
plar, remorcat spre coastă, era 
muribund. El măsoară doi me
tri lungime, este lat de un me
tru. are o carapace de broască 
țestoasă, maxilare enorme și 
urechi în formă de evantai. 
Pescarii au declarat că pînă in 
prezent nu au mai văzut un 
asemenea exemplar. „Eu nu știu 
cărei specii aparține și nu figu
rează în nici o carte", a decla
rat directorul Institutului de 
cercetări piscicole, profesorul 
Victor Bertulo, considerat a fi 
cel mai mare ihtiolog din țară.

• TRAFIC DE DRO
GURI. Un laborator ultramo
dern pentru fabricarea ilicită a 
cocainei a fost descoperit în 
Columbia, au anunțat surse po
lițienești la Bogota. El era si
tuat într-o modestă proprietate 
agricolă din regiunea Popayan, 
(350 km sud de Bogota), avînd 
pasaje subterane, comandate 
electronic, ascunse sub o gră
dină, pasaje care duceau la o 
pistă de aterizare echipată cu 
instrumente de navigație aeria
nă, radiofaruri și proiectoare 
pentru zborurile nocturne. Des
coperirea a avut loc în momen
tul sosirii „mărfii brute" pro
venind din unele țări sud-ame- 
ricane.

• VULCANUL MA- 
YON din Fllipine, redevenit 
activ la 3 mal, și-a intensificat 
considerabil activitatea, ceea ce 
a determinat autoritățile să pro
cedeze de urgență la evacuarea 
locuitorilor a zeci de așezări în
vecinate. Pînă în prezent, au 
fost evacuate 10 000 de persoa
ne, iar in următoarele zile nu
mărul acestora s-ar putea dubla, 
relevă agenția U.P.I.
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