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ECONOMISIREA SEVERĂ A ENERGIEI ȘI COMBUSTIBILULUI La Teleajen și Rîmnicu Vîlcea

0 IMPERIOASA NECESITATE ECONOMICA (ii)
Se poate construi mai ieftin, 
mai rațional, cu consumuri

Au intrat 
în funcțiune 
noi instalații 

industriale

energetice mai mici!
Citeva probleme în dezbaterea specialiștilor invitați la masa rotundă a „Scînteii“

* Cită energie este înglobată într-un material de la extracția materiei prime pînă 
la produsul finit transportat pe șantier • Energia solară — o sursă inepuizabilă. Pe 
cînd o mai largă utilizare ? • De ce au dispărut de pe șantiere unele materiale 

tradiționale : fibrominul, stabilitul, stufitul ?

In cadrul Combinatului petrochi
mic de la Teleajen a început să func
ționeze o modernă instalație pentru 
obținerea cocsului din petrol — 
produs folosit in industria alumi
niului și in metalurgie. Noua Insta
lație, avînd o capacitate de peste 
100 000 tone pe an, este cel de-al 
8-lea obiectiv pus în funcțiune 
platforma chimică prahoveana 
actualul cincinal. Documentația 
parține specialiștilor Institutului 
cercetări, inginerie tehnologică . 
proiectări rafinării din Ploiești. De 
asemenea, echipamentul instalației 
este fabricat în țară.
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a- 
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„Lichidarea subdezvoltării, 
a decalajelor dintre state,

făurirea noii ordini economice
internaționale -probleme

cardinale ale zilelor noastre"

Construcțiile industriale, de locuințe și social-cultu- 
rale, ce se ridică în întreaga țară într-un ritm accele
rat, înseamnă nu numai consum de ciment, oțel, sticlă, 
lemn, manoperă. înseamnă, in primul rind, consum de 
energie. Fiecare tonă de ciment, fiecare tonă de oțel, 
fiecare metru pătrat de sticlă, fiecare oră de activitate 
pe șantier au un corespondent exact în combustibil sau 
energie electrică. Privind lucrurile din acest punct de 
vedere, vastul program de investiții pe care il avem 
de infăptuit presupune, in același timp, consumarea 
unor cantități importante de energie.

In condițiile în care dezvoltarea economiei în rit-

murile prevăzute este condiționată de resursele ener
getice — care devin, pe zi ce trece, mai scumpe și mai 
greu de procurat — problema economisirii energiei a 
devenit prioritară în toate sectoarele economiei națio
nale. Ce posibilități concrete, ce soluții trebuie promo
vate neintirziat pentru reducerea consumurilor ener
getice in domeniul construcțiilor ? Aceasta este tema 
unei mese rotunde organizate de ziarul „Scînteia", în 
cadrul căreia și-au exprimat opiniile, punctele de ve
dere specialiști din unitățile de cercetare și proiectare, 
cadre didactice de la Institutul de arhitectură „Ion 
Mincu" din București.

O nouă și modernă instalație se 
aliniază la startul producției pe 
platforma Combinatului chimic din 
Rîmnicu .Vîlcea. Avînd la bază o 
tehnologie originală, instalația va
lorifică in mod superior anumiți 
produși secundați, rezultați în pro
cesul de fabricație, care constituiau 
și un puternic factor poluant al te
renului și al pinzei freatice de apă, 
transformindu-i in acid clorhidric 
și in ciclohexan, valoroasă materie 
primă pentru firele și fibrele sin
tetice. Proiectul a fost elaborat de 
colectivul de specialiști al Centralei 
industriale de produse anorganice 
din Rm. Vilcea.

Redacția : Pentru analizarea unei 
construcții, a unei clădiri după cri
teriul energetic, trebuie cunoscute, in 
primul rind, consumurile energetice 
ale materialelor care intră in com
ponență. Or, din constatările noastre 
rezultă, surprinzător, că proiectanta, 
arhitecfii nu dispun încă de aseme
nea date privitoare la materialele și 
elementele de construcții realizate 
acum in țară. Ce implicații decurg 
din această situație ?

Ing. Vlad DUMITRESCU (Institu
tul de cercetări și proiectări pentru 
industria materialelor de construcții): 
Este adevărat că nu se poate face o 
analiză de fond a consumurilor e- 
nergetice necesare pentru realizarea 
unei clădiri atit timp cn nu se cu
nosc consumurile energetice totale

materiale de construcții, 
pentru asemenea calcule

înglobate în 
Preocuparea 
este de dată recentă. Trebuie preci
zat că, recent, s-a elaborat o lu
crare vastă care evidențiază con
sumurile totale de energie înglo
bate intr-un material, de la ex
tracția materiei prime pînă la pro
dusul finit transportat pe șantier. 
Calculele nu au fost simple, cum ar 
părea la prima vedere. De pildă, 
pentru a se realiza un panou de fa
țadă din beton armat participă în
treprinderi din opt ramuri (minerit, 
metalurgie, energetică ș.a.), folo- 
sindu-se nu mai puțin de 33 de ma
teriale, care trec prin numeroase 
faze tehnologice. Iată efortul ener
getic necesar pentru obținerea ci- 
torva materiale mai uzuale :

O asemenea lucrare 
credem, absolut nece- 
o analiză completă a 
energetice in con- 

cine să o facă ?

Redacția : 
globală este, 
sară pentru 
consumurilor 
strucții. Dar

Vlad DUMITRESCU : Asemenea 
preocupări există în cadrul institu
tului nostru. Știu că și în alte insti
tute se fac asemenea calcule. Dar 
eforturile sint dispersate și nu sint 
coordonate. Ar trebui, cred, luată o 
decizie la nivel central pentru ela
borarea unei asemenea lucrări de 
anvergură.

Arh. Sandu MICEESCU (Institu
tul de arhitectură „Ion Mincu") : 
Nu putem neglija hi abordarea a- 
cestei probleme și un alt aspect, care 
ține seamă de cele mai noi preocu
pări existente in lume in ceea

(Continuare in pag. a IlI-a)Materialul
Consum 

(kg cc)
de energie 

(kWh)

1) agregate naturale brute 8/m3 65/m3
2) agregat sortat 11/m’ 111,9/m3
3) cenușa de termocentrala 3/m3 24/m3
4) cimenturi 165—225/t 1 343—1 831/t
5) otel-beton 1 500/t 12 200/t
6) profile din oțel 1 450/t 11 800/t
7) cărămizi 113/t 920/t
8) tuburi din beton 212/t 1 725/t
9) tuburi de presiune 710/t 5 779/t

10) panou din beton armat 500/t 4 065/t

Produse 
metalurgice 
peste plan

Metalurgiștii țării au produs peste 
prevederi, în patru luni din acest 
an, 19 900 tone fontă cenușie, 
108 800 tone oțel aliat și înalt aliat, 
103 600 tone laminate, 7 700-tone țevi 
pentru construcții de utilaje, 3 000 
tone table și benzi zincate. 820 tone 
aluminiu și 2 900 tone mașini și uti
laje pentru industria metalurgică. 
In același timp, planul la export a 
fost depășit, cu. 36,7 milioane lei var. 
Iută. Pe locuri frtîntașe se situează 
combinatele siderurgice de la Hu
nedoara, Galați și Reșița, Combi
natul metalurgic din Cîmpia Turzii. 
(Corneliu Cârlan).

Concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu despre o nouă ordine eco
nomică internațională, însușită de 
Partidul Comunist Român și con
semnată în Programul său, constituie 
o componentă de bază a liniei poli
tice a partidului, 
participării active a României 
opera de așezare pe baze noi a i 
țiilor economice și politice 
dintre națiuni. Volumul recent 
apărut, conținînd texte selec
tate privitoare la această pro
blematică, pune în lumină, ca 
și culegerile similare, de alt
fel, multidimensionalitatea gîn- 
dirii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu : pe de o parte, 
profunzimea analitică și per
fecta coerență pe care o dau 
stăpînirea și utilizarea cu mă
iestrie a metodei materialis
mului dialectic, a concepției 
revoluționare despre lume și 
societate ; pe de altă parte, an
gajarea militantă, în fruntea 
partidului nostru comunist, a 
statului nostru, în toate ma
rile procese menite să ducă la 
făurirea unei lumi mai drepte 
și mai bune, a păcii, indepen
denței și progresului popoare
lor.

In prezent, eforturile pentru 
edificarea unei noi ordini in
ternaționale constituie sub
stanța unei largi mișcări a po
poarelor. Este de remarcat 
faptul că in curentul subia
cent de idei în concepția pre
ședintelui României își afirmă 
cu un deosebit relief consec
vența și originalitatea ca vi
ziune. izvorîtă în prelungirea 
preocupărilor și aspirațiilor de 
echitate și progres, de egali
tate și independență a unei 
țări socialiste în curs de dez
voltare, ca viziune purtind pe
cetea nobilelor idealuri revo
luționare ale clasei muncitoa
re. Definind intr-un mod sin
tetic conținutul și obiectivele 
noii ordini economice interna
ționale, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU subliniază : „România 
se pronunță ferm pentru rezolvarea 
problemelor legate de lichidarea sub
dezvoltării — care constituie un re
zultat al politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste — pen
tru realizarea unei noi ordini 
economice internaționale, bazată pe 
egalitate in drepturi, pe rapor
turi echitabile in colaborarea eco
nomică, menite să asigure pro
gresul rapid al țărilor slab dez
voltate. Totodată, această nouă or
dine economică trebuie să deschidă 
perspectiva progresului economico-so- 
cial al tuturor țărilor, să asigure 
bunăstarea și fericirea tuturor po
poarelor".

sursa și imboldul 
_ ‘ ‘ i la

rela-

Structura problematică a culegerii 
urmărește să pună in lumină filoane
le de bază ale originalității concep
ției președintelui României și. tot
odată. aria vastă a aspectelor — 
de principiu sau metodă — abordate. 
Primele două capitole reliefează vigu
ros deficiențele, asimetriile si inechi
tatea actualului sistem relații

■ <

lichidarea subdezvoltării 
a decalajelor dintre state, 
făurirea noii ordini 
economice internaționale- 
probleme cardinale 
ale zilelor noastre
...w.........

IM9I
internaționale, caracterizat prin 
părțirea lumii în țări bogate și 
sărace, și fundamentează necesitatea 
inlocuirii lui cu un sistem nou. Pro
blema fundamentală, in viziunea 
președintelui României, este ÎNLĂ
TURAREA SUBDEZVOLTĂRII, deci 
conceperea și implementarea unor 
mecanisme și strategii internațio
nale și naționale care să asigure 
progresul mai rapid al țărilor slab 
dezvoltate și in curs de dezvoltare, 
accesul lor larg la cuceririle științei 
și tehnicii moderne, progresul multi
lateral al tuturor țărilor lumii, 
Avîndu-se in vedere că menținerea 
și chiar adincirea decalajelor econo
mice contribuie la

im- 
țări

mondiale, la alimentarea fenomene
lor de criză economică. îngreuiază 
găsirea unor soluții judicioase pro
blemelor energiei, materiilor prime, 
valutar-financiare, realizarea noii or
dini economice apare nu numai ca o 
cerință a unei noi etici internațio
nale. ci. totodată, ca un proces indis
pensabil pentru asigurarea stabilității 

economiei mondiale. Totodată, 
dat fiind faptul că permanen
tizarea împărțirii lumii în țări 
sărace și bogate — rezultat al 
vechii politici imperialiste și 
colonialiste de inegalitate, do
minație și spoliere a avuțiilor 
naționale ale unor popoare — 
reprezintă, în zilele noastre, o 
sursă gravă de inechități în 
relațiile internaționale, de în
cordare și conflicte, realizarea 
noii ordini se impune ca o 
condiție de bază a asigurării 
păcii Ș> securității în lume. 
Tocmai in lumina acestor con
siderente, președintele Româ
niei subliniază permanent că 
realizarea noii ordini econo
mice internaționale corespunde 
nu numai intereselor țărilor în 
curs de dezvoltare, ci și inte
reselor tuturor statelor lumii, 
ale întregii omeniri.

Astăzi, în dialogul politic, 
acceptarea necesității unei noi 
ordini a devenit curentă. Dar 
se au în vedere cel mai adesea 
— atunci cînd este vorba de 
reprezentanți ai țărilor dezvol
tate — schimbări care...:, să 
perpetueze și chiar să întă
rească esența rinduielilor ac
tuale. La urma urmelor, pro
blema este nu recunoașterea 
necesității schimbărilor, care 
este universal resimțită (chiar 
și de exponenții societăților 
transnaționale), ci natura aces
tor schimbări. în fond, atitu
dinea față de natura schimbă
rilor preconizate este unul din 
criteriile de bază pentru a dis
tinge pe falșii adepți de pro
motorii autentici ai noii ordini, 

această privință, cel de-al treilea 
capitol 
care ni 
întreaga concepție a președintelui 
României. „Este necesar — spune 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
să se pornească de la faptul că noua 
ordine nu înseamnă schimbarea ve
chiului ambalaj cu altul nou — chiar 
dacă ar fi de aur. Schimbarea doar 
a amlMlaJiriiii nu va soluționa pro
blema : dimpotrivă, va agrava și mai 
mult stările actuale de lucruri, criza 
economică, instabilitatea, criza gene-

In
se deschide cu o apreciere 
se pare definitorie pentru

PROIECTANȚI, CONSTRUCTORI, ARHITECȚI 
studiați cu atenție aceste calcule originale, de 
largă utilitate!

Dr. arh. Gheorghe 
(l.C.P.M.C.) : Studiul este 
de util. Trebuie însă rapid 
celor interesați, astfel incit să putem 
avea imgginea exactă a consumului 
energetic pentru fiecare material 
introdus in proiecte. Asemenea cal
cule trebuie adîncite pentru a fi 
operaționale în activitatea de pro
iectare. ' . 
care privește calculul 
energetic pentru tipuri de 
funcționale (construcții de 
industriale, agrozootehnice), 
este în faza de elaborare 
tutui central de cercetare, 
tare și directivare în 
Această lucrare

POLIZU 
extrem 
difuzat

Etapa următoare a lucrării, 
consumului 

unități 
locuințe, 
știu că 

la Insti- 
proiec- 

construcții. 
va furniza date

privind energia inglobată in dife
ritele tipuri de construcții. Dar nu 
trebuie să neglijăm energia necesară 
exploatării și întreținerii 
care este in zece 
mai mare decit energia
De regulă, proiectanții nu iau în con
siderare aceste consumuri, limitin- 
du-se strict la analiza energței în
globate in clădiri. Or, studiile pe 
care le-am întreprins relevă că pen
tru 1 mp de hală industrială se 
consumă materiale cu un echivalent 
energetic de 187—200 kg cc, iar pen
tru exploatarea și întreținerea ace
leiași suprafețe, într-un singur an 
sint ‘ necesare 96—126 kg cc.

clădirilor, 
ani de citeva ori 

inglobată.

Ințj. Dan CONSTANTIN

Locuințe moderne in orașul Slobozia S. Cristian

restringerea pieței

Gheorqhe DOI.GU
(Continuare in pag. a V-a)

Meditație în mai
Se-mbracă-n alb cireșii mei și merii, 
șoimi albi cutreieră înaltul munte, 
ca flux de seve n arborii puterii 
qînduri rotunde scăpărăm sub frunte,
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I
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Cu păsări rouă limpezimi îngînă, 
miresme tari spun rîuriie toate, 
tatăl meu sapă în argint fîntînă 
și-un dor frumos viata îi străbate,

— Drumetule, poftește, dar, și bea 
pe un pămînt al arderii și-al muncii 
din seva înflorind suavă stea, 
și, iată-n soare rid cu poftă pruncii,

Tu, ce-fi cunoști aici venind statura 
dinspre părinți și mult mai de departe 
știrbi unda vie azi cu toată gura 
cum sorb copiii litera din carte.

I
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I
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In căutarea unei 
de

In definiția îndeobște cunoscută a Hunedoarei se in
clude totdeauna oțelul in flăcări ; nu uităm fonta ela
borată, intrările in funcțiune, munții de cocs, trenurile 
de laminate, blocurile de locuințe, magazinele — intr-un 
cuvint tot ceea ce s-a făcut, tot ceea ce a fost și mai 
este uneori greu pentru a realiza ceea ce am plănuit.

— Poate că. zic hunedorenii, nu întotdeauna se in
clude in definiție atit cit ar trebui acea parte a Gala- 
țiului și a Tîrgoviștei care s-a născut din pintecele 
roditor al Hunedoarei.

— Poate că. îmi spunea un vechi hunedorean, ar 
trebui adăugată definiției și acea imagine a drumului 
străbătut de la modestul O.M. (orășel muncitoresc) 
la splendidele magistrale de azi. ele constituind de fapt
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orașul muncitoresc in cea mai frumoasă și contem
porană accepție pe care o conferim acestei noțiuni.

— Definiția Hunedoarei, imi mărturisea altul, nu e 
posibilă dacă nu cuprinde și privirile pe care in ore 
tirzii de noapte le aruncă meșterii de la balcoanele 
blocurilor turn spre furnale și ofelării ca să vadă după 
lumini și să audă după sunete numai lor cunoscute 
„Cum e șarja ? Ce e pe acolo ?“.

Nu poți de asemenea defini Hunedoara fără excla
mația acelei femei cu suflet frumos, care, avînd de ani 
și ani drept meserie și pasiune distribuirea cărților, ii 
cunoaște pe oameni și după otelul pe care il produc, 
dar și după cărțile pe care le-au citit și le citesc :

— Orașul ăsta care ar fi trebuit să miroasă de fapt 
a fum. miroase a trandafiri !

(E drept, uneori am scris poate mai mult despre feno
menul limpezirii Tamisei și despre primul pește re
apărut in apele sale decit despre uluitorul fenomen 
care s-a petrecut in orașul care ar fi trebuit să mi
roasă a fum, dar peste care plutește aroma petalelor 
albe, roz și roșii).

Să adăugăm, așadar, cu stimă și respect, definiției ce 
o dăm Hunedoarei, mirosul de trandafiri și uriașul 
efort depus pentru înflorirea lor.

Alexandru STARK
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Neastimpărul bobului de 
griu — răsărit in minuscu
le lănci verzi ce străpun
geau pînă ieri cenușiul unei 
ierni mohorite — parcă a 
cuprins și vetrele din Gra- 
bați. sat bănățean cu trei 
mii de oameni, care prin 
istoria sa de peste două se
cole și-a înscris numele i.n 
istoria ținutului ca o așeza
re ce s-a situat întot
deauna în fruntea trudei 
pentru a cuceri cit mai 
multe daruri pămintului. 
Stau de vorbă cu inginerul 
Aristotel Blendea, 
la 1 decembrie 
Peștișani. plecat „ 
Gorjului ca să învețe să 
asculte bătăile 
mintului și 
de 25 de ani in 
cimpie bănățeană, 
început cariera la 
nație, trecind prin așezări
le vecine Lovrin. Saravale, 
Nerău. Bulgăruș, opj'in- 
du-se la Grabați. unde din 
1972 conduce I.A.S.-ul. Uni
tății i-a fost conferit 
inaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste" și a 
fost de trei ori distinsă cu 
„Ordinul Muncii" 
cu „Meritul agricol" 
sa I. fiind de două 
unitate evidențiată pe ra
mură. în cei 32 de ani de 
existență. I.A.S. Grabați nu 
a cunoscut bilanțul pasiv, 
cele peste 6 000 de hectare 
au răsplătit cu recolte măi 
noase strădaniile colectivu
lui a cărui biografie se 
suprapune firesc peste 
transformările revoluționa
re ale agriculturii noastre 
socialiste.

născut
1928 în 

din inima

inimii nă- 
care lucrează 

întinsa 
Și-a 

Tom-

clasa I, 
cla- 
ori

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRH

'■f- 
il solicitat, intrebîw- 
totodată, la rîndul Jpr, 
ar putea să intre9 în

primăvăratică laBoare 
Grabați...

— Cum 
zi, tovarășe director ?

— E la fel de frumoasă 
ca și scrisoarea mamei de 
ziua mea, la 50 de ani.

— Ce înseamnă această 
virstă ?

— Conștiința datoriei îm
plinite. Sînt douăzeci și cinci 
de ani de strădanii și Je 
veghe la pulsul acestui oă-

vă place această

cetătorii i-ar fi dat r< 
punsul solicitat, ' ' " 
du-l, t ■ - -
cum ar putea să intrefin 
posesia unor vagoane din 
acest pămint. care ar putea 
fi vindut ca un excelent in- 
grășămint. Cit adevăr con
ține faptul ?

— Nu vreau să spun că 
legenda n-ar conțină un 
simbure de adevăr. Dar 
trebuie adăugat că totul se

— Există o contradicție 
intre agricultura modernă 
intensivă și conservarea 
fertilității pămintului ?

— Dimpotrivă. Agricultu
ra zilelor noastre contri
buie la ridicarea fertilității 
soiului prin mult mai multe 
mijloace decit ieri. Produc
țiile stau dovadă. Să mă 
refer la începuturile mese
riei mele. Producția de 
porumb era pe atunci de

Ce gindește, primăvara,
un om al piinii

de Nikolaus BERWANGER

mint! Ani in care atit 
cit și 
cerut 
dească 
noastră, ani în care acest 
pămint ni s-a supus, che- 
mindu-ne parcă 
dublăm priceperea 
ci ta tea.

— Se povestește 
dă, care spune că 
oada interbelică 
din Banat ar fi trimis unui 
laborator din străinătate 
niște probe de sol. solicitind 
indicații pentru adminis
trarea celor mai potrivite 
îngrășăminte chimice. Cer-

eu, 
am 
ro-

tovarășii mei 
pămintului să 

după priceperea

să ne 
și tena-

o legen- 
in peri- 

un țăran

datorește omului. Acest 
pămint. de care sintem le
gați prin mii de fire, este 
un organism viu, care nu 
trebuie lăsat niciodată să 
imbătrinească. Varietatea 
tipurilor de sol le-aș ase
măna 
meni, 
dotați 
puțin 
pămîntul. Dacă pentru om 
există meseria de medic, 
inginerul agronom, specia
listul din agricultură, are o- 
bligația totală de a veghea 
întotdeauna solul, pentru a 
scoate recoltele așteptate.

cu tipurile de oa- 
Sînt oameni bine 

de natură și alții mai 
dotați. Exact ca și

1 800—2 000 kg la hectar. 
La ora actuală, prin saltu
rile făcute, producția a 
ajuns la 8 000 kg. Deci 
acest progres implică o stă- 
pinire a tehnicii cu privire 
la conservarea și creșterea 
fertilității și a altor măsuri 
agrotehnice care contribuie 
direct la mărirea produc
ției agricole.

— Acum vreo zece ani am 
întilnit un bătrîn și experi
mentat gospodar, care a pus 
rămășag că-și mănincă pă
lăria dacă se vor obține 
5 000 kg porumb boabe la 
hectar. Cele „5 000“ au fost

intr-adevăr o graniță de ne
trecut atunci ?

— Dacă acești neîncreză
tori ar trebui, să-și mănince 
pălăria ori de cite ori am 
trecut și vom mai trece 
„granițele imposibilului*1 m 
materie de producție agri
colă. sint convins că n-ar 
ajunge întreaga producție 
a fabricii de pălării din in- 
vecinatul Periam.

— Se vorbește mult de 
pericolul poluării solului. 
Cum apreciați aceste 
meri ?

— Poluarea solului 
buie să preocupe la ; 
nunt pe fiecare 
din agricultură, 
noștri ne-au lăsat 
curat.
avem și noi față de copiii 
noștri, cărora trebuie să le 
lăsăm moștenire un oămi.nl 
curat. La ora actuală știin
ța n-a rezolvat integ: il 
problema poluării. Dar si.it 
convins că geniul omenesc 
va găsi căi și mijloace pen
tru a înlătura acest grav 
pericol. Noi toți sintem ■;!- 
pabili să ne aducem contri
buția. Și o vom face. Căci, 
vorba poetului: oamenii a 
chipul pămintului pe cai 
trăiesc.
să-și 
chip?
-Ce .

un gorjean „aclimatizat" sa
tul bănățean? Dar Grabați, 
în special ?

— Sînt născut pe melea
gurile lui Brâncuși. Din 
Oltenia de nord am venit

Jos, in adine, sub brazdă ca un astru 
săminfa duce clinchet pur și larg, 
deasupra, lingă zarea cu albastru, 
griul vestit-a ce) mai drept catarg.

Albinele vîslesc în stupi minuni 
arhitecturi în decantare caste, 
cum ai putea, tu, suilet, să aduni 
tot farmecul acestor clipe vaste ?

ama- 
specialist 

Părinții 
un sol 

Aceeași obligație o

Și cine ar 
pocească propriul

reprezintă pentru

(Continuare în pag. a V-a)

Acum vă spun : cireșii mei și merii 
îmbracă-n floare vale, deal și case 
mesaj al vieții și al primăverii 
pe ramuri scris cu foșnet de mătase

— Tu, cel ce chipul ți-1 citești în ciuturi 
cu ale lor oglinzi uimind o rază, 
privește, dar, spre raza de-nceputuri : 
acolo-n primăvara Țării, un cm visează.

George CHIRÎLă
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CEI CE SFIDEAZĂ
IMPOSIBILUL

într-o zi, un inginer i-a spus : 
„Văd că te zbați grozav, ai un cap 
bun, de ce nu-1 folosești 7“ 
cum ?“. „Ocupă-te 
avem aici o mulțime 
Prima lui inovație a 
prinderii o economie 
ne. A rămas pe gînduri. El să fi 
făcut chestia asta 7 Dar este foarte 
important 1 Teribil 1 S-a apucat și 
de a doua. Apoi de a treia și de a 
patra... Și astfel pasiunea, deprin
derea de a inova s-au instalat în el 
temeinic, în clipele lui de medita- 

, tie — tot mai dese — și în nopțile 
Iui. 14 inovații a făcut, acolo, in 
întreprinderea aceea. Cu timpul a 
început să vadă că prin intervenția 
lui, prin gîndirea și creația lui se 
rezolvă acolo, în fabrică, în munca 
a sute și sute de oa
meni, în strădania 
lor de a produce, pro
bleme rămase des
chise.

De la Ploiești, mais
trul Constantin Dră
gulin a venit să lu
creze la Buzău, în 
noua întreprindere 
de utilaj tehnologic 
construită aici („l-a 
luat cu el“ directo
rul). A venit „cu 
arme și bagaje", a- 
dică purtînd cu sine 
aceeași ardentă pre
ocupare pentru a 
scoate din necunoscut 
cretă a unor soluționări tehnice di
ficile...

Interesant lucru, pentru Drăgulin 
(am întîlnit acest fapt și la alții 
care-i seamănă) timpul are și altfel 
de diviziuni decit cele clasice. El 
nu spune „asta s-a întîmplat in 
anul sau in luna... cutare", ci „asta 
era pe cînd ne băteam aicea capul 
ca să rezolvăm cu «T»-urile“ sau 
„cînd am făcut chestia cu -gurile 
de vînt»". Ce altceva ar putea să 
însemne asta dacă nu o totală sub
ordonare a vieții lui unor frămîn- 
tări ale muncii sale, unor momente 
de referință pentru întreaga sa 
existență și care poartă numele u- 
nor mari îzbînzi pentru el. pentru 
colectivitatea căreia ii aparține 7 
Momente de referință, memorabile, 
care i-au marcat și jalonat viața 
tot așa cum. în viața oricăruia din
tre noi, o face, de pildă, însură
toarea, nașterea unui copil etc.

Da. „T“-urile au fost pentru el 
un teribil moment al vieții.

Puțină tehnică : în marile insta
lații chimice, o anume îmbinare a 
conductelor de mare presiune se 
face printr-o piesă în forma literei 
T. Piesei i se impun foarte strinse 
rigori, în primul rînd o rezistență 
ieșită din comun. Turnată nu e 
bună, sudată nu rezistă decît pînă 
la anumite presiuni. Forjată, da, 
insă cum să obții alungirea unui 
perete al tubului astfel incit grosi
mea lui să rămînă aceeași 7 Secre-

„Păi 
de inovații, 

de teme", 
adus între- 
de 4 milioa-

♦

tul acestei operațiuni se cunoștea 
doar în două țări.

Sarcina însă era să se-elimine im
portul (deosebit de costisitor). S-au 
creat în uzină trei colective care să 
studieze, paralel, și să rezolve pro
blema. Un soi de concurs. A reușit 
el, maistrul Drăgulin, după o vagă 
sugestie dată de director.

Prin ce metodă, n-are importanță 
(în fond e un secret de fabricație). 
„Cînd mi se ivește cîte o problemă 
d-asta — spune el — îmi pierd, pur 
și simplu,-liniștea. Mă gîndesc în- 
tr-una că rezolvarea există, nu se 
poate să nu existe, zace pe undeva 
și mi-e ciudă că n-o «descopăr. Mă 
învîrt și mă răsucesc în fel și chip. 
Pornesc de la o premisă... Dacă aș 
porni de la cutare operație 7 Și-o

■ acum cele de la Călărași. Sînt pie
sele cele mai sensibile dih construc
ția unor asemenea mari și compli
cate agregate siderurgice. Prin ele 
se insuflă în furnal aerul încălzit 
la peste 1 500 de grade. Și pentru 
că se află direct in foc, se deterio
rează repede. De fiecare dată fur
nalul trebuie oprit, ceea ce înseam
nă o pierdere de metal de aproxi
mativ 200 de tone, 
vorbim 
valoare 
pru, cu

Ideea 
de vînt

Drăgulin a făcut primele schițe. 
Specialiștii de la Galați au venit cu 
ideea unui 
interior, prin

Ca să nu mai 
că și ele însele reprezintă o 
apreciabilă (se fac din cu- 
o tehnologie complicată), 
era că trebuie realizate guri 
mult mai rezistente.

• Frumoasa viață grea a oame
nilor cuceriți de o idee • Un 
concediu de odihnă petrecut la... 
biblioteca tehnică • Ce și cit îți 
trebuie ca să poți spune

• — • •• *-» —
: „Eu nu 

sînt obișnuit să dau greș“

forma con- duc, In minte, pînă unde pot. Apoi 
experimentez... Dacă ceva am do- 
bîndit. merg mai departe... Așa a 
fost și cu -T»-urile. Oamenii mei 
de-aici m-au 
Mă ajută, că 
i-am chinuit 
ne găsea ora

Antrenați in fluxul acestor 
țări, cîțiva dintre muncitorii 
ției au devenit colaboratorii apro- 
piați ai maistrului. Nu-i obliga ni
meni și nimic. Doar gîndul că în- 
tr-o zi, din mîinile lor, ar putea să 
iasă o piesă care să însemne o mare 
victorie (da. o mare victorie pen
tru ei, dar șl mai mult pentru eco
nomia țării, ceva care nu s-a mai 
făcut și despre care se credea că nu 
se poate face).

„T“-urile au ieșit în cele din 
urmă. Drăgulin povestește că, de la 
un timp, soția lui începuse să se 
plîngă pe Ia cunoscuți cum că : „Nu 
știu ce-i cu bărbată-meu, noapte de 
noapte vorbește în somn de niște 
teuri...".

A meritat. Acum uzina produce 
în serie asemenea piese, asigură în
treaga cantitate necesară marilor 
combinate chimice, la. Năvodari Lși lft 
Pitești și în multe alte locuri,, sînt. 
trainice, perfecte" îe-am văzut, îâ-'Su' 
văzut și alții și. .s-au minunat.

Dar poate că cea ' mai îndelun
gată, cea mai grea și mai aspră bă
tălie a fost aceea pentru gurile de 
vînt de la furnale... Cu atît mai 
mult cu cit erau în construcție ma
rile furnale de la Galați și urmează

T»-urile.
ajutat cit au putut, 

și lor le place... Cit 
cu încercările ! 
două noaptea..."

sistem de răcire prin 
două circuite de ană. 
De aici toată com
plicația. Au fost pro
iectate la Galați. 
Proiectul a sosit, a 
început construcția 
sculelor și dispoziti
velor necesare, apoi 
încercările...

Au eșuat. O dată, 
de două ori, de nouă 
ori. Apăreau fisuri, 
cuprul — un metal 
capricios — nu se 
lăsa prelucrat decit 
la o temperatură 
nume, greu, dacă 
imposibil, pentru 
de asigurat. După 

an, marile speranțe 
se năruie...
Drăgulin a plecat

a- 
nu 
ei 
a- 
au

Aici

cău-
sec-

rit

proape un 
început să

Supărat, 
concediu. O evadare 7 Așa părea...

între timp, lucrurile s-au preci
pitat. Cineva din conducerea uzinei 
a inceput să-l acuze pe maistrul 
Drăgulin. Mai mulți au cerut să fie 
pus în discuția consiliului oameni
lor muncii. Dacă nu pentru altceva, 
atunci pentru sumele irosite pe ati- 
tea și atîtea scule și dispozitive fa
bricate și care s-au dovedit nefolo
sitoare. Cu o zi 
Drăgulin a fost 
cediu.

— Uite — i-a

în

înainte de ședință 
rechemat din con-

spus directorul — 
se cere discutarea ta. Ce vei spu
ne 7

El părea descumpănit. într-ade- 
văr, ce ar fi avut de spus 7 Că s-a 
străduit din răsputeri (ceea ce era 
adevărat) 7 Că a fost un an în care 
i s-au înmulțit enorm firele albe 7 
Că toată povestea asta l-a istovit 7 
Cine l-ar fi crezut, în condițiile în 
care totul s-a dovedit în zadar 7 
S-a gîndit să spună că e nedrept 
să fie făcut numai el răspunzător 
(în fond, au fost și proiectanți, și 
specialiști,;.). Dar a tăcut. .,

-r», Ei. ce-ai avea de spus 7
— Un singur , lucru — ă rpstit el 

calm. Anume că pînă simbătă ..(era, 
marți) veți avea cinci guri ric vint 
gata. Cu o condiție : n-am timp de 
ședințe.

L-au lăsat în pace. Simbătă la a- 
rniază a telefonat la director : „Ve- 
niți. vă rog, pînă aici, am reușit !“

— Ne-am hotârit! Dacă nici anul acesta nu reușești la vreo 
facultate, din toamnă începi să-ți cauți de serviciu, fiule Iii

CE ȘTIM ȘI CE NU ȘTIM DESPRE...

G U RĂ-C ASCĂ
Un prieten de-al 

meu voia să știe cum 
arată la înfățișare un 
gură-cască.

— De ce vrei să afli?
—i Pentru cultura 

mea generală. Dacă 
întreabă un copil, că 
am și copii, ce fac 7

I-am spus că un gu
ră-cască poato s-arate 
și ca directorul 
X.F.R.C.D -ului 2 care 
și-a uitat într-o sim
bătă servieta cu niște 
documente, de altfel 
foarte secrete, intr-o 
cofetărie în care se 
servește și coniac 
dacă folosești în ace
lași timp și citeva 
țigări de foi.

—Află, amice, că 
din documentele ace
lea, de altfel, foarte 
secrete, responsabilul 
cofetăriei, gură-cască 
și el, a făcut cornete 
in care vindea bom
boane spirtoase.

— Acum înțeleg eu 
un lucru.

— Ce anume 7

— De care „d-aia“ 7
— Nu mai au docu

— Acum d-aia iți
dau bomboanele în
mină cind te duci să
cumperi.

mente secrete din 
care să facă cornete. 
Este 7

— Nu știu. El, gură- 
cască, poate să seme
ne și cu directorul, 
adjunct de data aceas
ta, de la... care a în
credințat crescătoria de 
păsări unei vulpi care 
s-a prezentat la an
gajare, ce-i drept, in 
travesti. Ce-a făcut 
vulpea aia acolo, este 
ușor de imaginat.

— Totuși, ce-a fă
cut 7

— Ei, ce-a făcut ?! 
A făcut exact ce poa
te face o vulpe într-o 
crescătorie de găini. 
Nici mai mult, nici 
mai puțin. Dar te rog 
să nu mă mai intre- 
rupi. Ascultă aici la 
mine. Gură-cască poa
te să poarte același 
număr la. pantofi și 
același model de cra
vată cu proiectantul 
acela lung și deșirat 
care are o mătușă 
bolnavă de ficați și 
care tot din cauză de 
gură-cască (a celor 
care l-au angajat) a 
proiectat o fabrică de 
cărămizi cu colțuri și 
la sfirșit a ieșit o fa
brică de carton asfal
tat gata.

— Asta nu se poate.
— Ei, nu se - poate ! 

După cunj poate tot 
atit de bine să seme
ne și cu dumneata și 
cu mine și cu Ramorf 
Novarro, Greta Gar
bo sau chiar și cu 
vatmanul de pe tiam- 
vaiul 4 care se opreș
te între stații să-și 
cumpere parizer ori 
pepeni pe „tăiete" dană 
este sezonul pepenilor.

— Și vatmanul ăsta
care oprește între sta-
ții se numește gură-
cască 7

— Nu, este gură-
cască numai dacâ
pornește în cursă cu 
căruța cu pepeni in 
loc de tramvai.

— Aha !
Prietenul meu nu a 

avut curiozitatea să 
mă-ntrebe și ce nu 
știm despre gură- 
cască. Cu îngăduința 
dumneavoastră am să 
înlătur această lipsă 
și-am să vă spun... 
Nu știm de cite ori 
au fost aruncați in 
sus cînd au fost mici 
și de cite .ori au fost 
prinși...

Nicuță TANASE

De Io idei și desene la profilul concret al produsului — un drum pe 
care maistrul Constantin Drâgulin (dreapta), intilnește olți și alți mun

citori cuceriți de ideea inovârii, a perfecționării

S-au adunat ciopor. Cinci guri de 
vînt ședeau aliniate pe pardoseala 
atelierului. Una era crăpată. Patru 
însă — perfecte.

— Cum ai făcut 7 De ce pînă a- 
cuma nu reușiseși ? Deci se putea 
și n-ai vrut 7

— Nu, nu se putea. S-a putut 
acum. Pentru că in concediul ăsta, 
in loc să mă duc la muntfe sau in 
altă parte, m-am retras la țară, la 
neamuri, pe lingă Ploiești, și-am 
studiat. în fiecare zi eram la biblio
teca tehnică din Ploiești și citeam, 
făceam calcule...

...A întilnit acolo un profesor spe
cialist în metalurgie. S-a apropiat 
de el. „N-ați putea să-mi recoman
dați o carte despre forjarea cupru
lui 7“ „Asta-i o treabă grea. Dar de 
ce te interesează pe dumneata pro
blema asta 7“ I-a povestit totul. 
„Bine, i-a spus profesorul, eu iți 
recomand niște cărți, le găsești și 
aici, dar asta, să știi, nu e totul. Eu 
nu m-aș încumeta la o asemenea 
treabă. Ești un om ambițios. Ai 
vreun ciștig în treaba asta 7“ 
„Am I" „Care 7“ „întîi de toate că 
se va rezolva ceva important. Și de 
aici, onoarea... Știți, eu nu-s învă
țat să dau greș". Cînd îl rechema
seră din concediu, după două săp- 
tămîni, el avea de acum, teoretic, 
problema rezolvată, tocmai se gin- 
dea să se întoarcă la uzină...

Mai rămînea de rezolvat proble
ma complicată a sudării între ele a 
celor două corpuri ale gurii de vînt. 
încercări peste încercări.

— în „focul" ăsta a venit la mine 
un băiat de-aici, un fost ucenic 
de-al meu, un „tîrtan" cum le spun 
eu.! Băiat isteț. Constantin Mușat. 
Zice : „Dați-mi o carte «jespre su
darea cuprului". Eram- supărat. 
„N-am — i-am spus — și lasă-mă 
în pace !“ „Dați-mi, că am eu o idee 
pentru sudura asta". M-am uitat la 
el, am pufnit în rîs și l-am expe
diat cu frumușelul. „Lasă, e prea

greu .pentru tine, măi Costică". Că- 
pățînos, băiatul s-a ținut de capul 
meu vreo patru zile. I-am dat car
tea, ce era să fac I 7 După alte două 
zile vine cu... oul lui Columb. „Uite, 
meștere, așa și așa se poate face... 
Nu ne mai trebuie nici electrozi, 
nici încălzit uniform, nici nimica". 
Era așa de simplu că părea o inep
ție, o chestie de puști înflăcărat și 
naiv. Iar l-am poftit afară. A venit 
din nou și pînă la urmă am zis să 
încercăm. N-aveam nimic de pier
dut. Dimpotrivă, am ciștigat. Pen
tru că brazarea — așa se numește 
metoda asta de sudură — a ieșit 
bine. După alte încercări și ajustări 
— perfect".

— Deci... oul lui Columb 7
— Da, însă lucrul ăsta simplu 

cere atîta frămîntare și chin...
— Și, deci, sînt mai multi autori...
— Bineînțeles. Că, vă spuneam, 

aici exiștă o frămîntare a colecti
vului, o ambiție.

— De ce 7
— Pentru că așa-1 stă bine unul 

muncitor : să trăiască din adîncul 
sufletului și cu tot ce-i mai bun în 
el. pentru poporul său. .

— Și după ce s-a terminat cu 
gurile de vînt 7

— Nu s-a terminat. întîi, că pu
nem la punct producția lor în serie 
mare. Al doilea, că incă sînt depar
te de perfecțiune. Mai avem și altq 
idei în privința lor. Tocmai lucrăm 
la ceva...

— Duceți o viață grea 7
— Nu.
— Totuși, mereu „vă chinuie" 

ceva, o idee. Munciți mult.
— Asta nu-i o viață grea, E o 

viață frumoasă..,
L-am părăsit pe maistrul Drăgu

lin. gîndindu-mă la frumusețea, la 
integritatea, la bucuriile pe care le 
au. întotdeauna, cei ce, sfidează im
posibilul.

Mihai CARANFIL

FIȘIER SOCIAL

Intra într-o nouă viață 
de-a-ndaratelea
Intr-o baracă, in ve

cinătatea celui mai 
mare furnal românesc 
aflat în construcție la 
Galați. Sintem in pau
za de prinz. Afară 
bate un vint aspru, e 
un soare cu dinți. Oa
menii abia veniți aici 
au chipurile îmbujora
te, gesturi bărbătești. 
Toți cirtesc împotriva 
vremii, dar, peste cite- 
va minute, se va ajla 
fiecare la datorie.

— Ce vreme ! ros
tește și tinărul abia 
intrat, cu o hirtie în 
mină.

Meșterul Ion Irinoiu 
îl întreabă din ochi. 
Drept orice răspuns, 
tinărul întinde hârtia.

— Deci, pleci !
— Plec, răspunde 

scurt tinărul.
— De ce?
— E greu... Ce mai, 

e prea greu aici... In
diferent care ar fi pă
rerea...

— ...Părerea mea e 
că furnalele au fost 
totdeauna construite 
de bărbați. E drept, la 
ridicarea acestui fur
nal muncesc și citeva 
femei, dar ele fac 
chiar mai mult decit 
anumiți bărbați...

Ironia pare să nu-l 
atingă pe tînăr. El aș
teaptă nerăbdător sem
nătura de lichidare, 
înaintea meșterului 
semnaseră incă vreo

trei inși. $i fiecare 
dintre ei l-a întrebat 
de ce pleacă. Și fiecă
ruia a trebuit să-i ex
plice. Și nici măcar in 
ochii unuia nu a citit 
fie și măcar un semn 
de infelegere. Toți l-au 
țintit in față, drept, iar 
el a plecat de fiecare 
dată privirile. A în
cercat să ‘le înfrunte, 
dar n-a putut. In sfir- 
șit, Ion Irinoiu iși 
scoate un pix :

— Și unde te duci ?
— Ei, Galațiu-i 

mare. Găsesc eu de 
lucru.

— Totuși, probabil 
că ai ceva in vedere ?

— Cum să nu ! Aud 
că-n alimentația publi
că au nevoiq de oa
meni.

Ion Irinoiu, unul 
dintre oamenii care au 
construit bateria fur
nalelor gălățene, il pri
vește și el fix. Tinărul 
se precipită, iar n-are 
putere să fină piept 
asta nu-i convine de
loc și rostește iritai :

— Dar nu semnați 
odată ?

— Mda, semnez... 
Dar nu văd să fi tre
cut și pe la bibliote
că...

— Unul ca el, pariez, 
n-a intrat niciodată 
intr-o bibliotecă. Este, 
fostul meu tovarăș de 
muncă ? întrebă un 
sudor cu șorțul gata

pus, pregătit să în
frunte vremea aspră 
de afară.

Tinărul aproape se 
bucură :

— Sigur. N-am luat 
niciodată cărți de la 
bibliotecă. Așa că, ce 
să mai trec pe acolo, 
să pierd timpul...

Ion Irinoiu trintește 
o semnătură apăsată. 
Mai degrabă cu leha
mite decit scos din să
rite. înapoiază hirtia 
colecționarului de 
semnături.

— Du-te, băiete. 
Caută-ți un loc călduț, 
să nu te tragă curen
tul. Doamne ferește, 
poți răci. Dinspre par
tea noastră, nici o gri
jă : te-am uitat chiar 
din secunda asta. Dar 
să dea dracu să-ți a- 
mintești acolo, la trai 
ușor, că ai lucrat „un 
sezon" și la furnale 
Acum ce mai staifr 
Pleacă. Pleacă, deoa
rece avem treabă.

Tinărul ia hirtia și 
inse de-a-ndaratelea, 
flst.clt. mai-mai să se 
împiedice, petrecut de 
hohotele de ris ale 
muncitorilor din bara
că. De fapt, intra, 
de-a-ndaratelea, in
tr-o nouă etapă de 
viață și nu pricepea 
deloc că oamenii ace
ia rîdeau tocmai de 
această intrare nefi-' 
rească și absurdă.

Nedorita
„partidă de șah“

— Dacă băiețelul stă cuminte pînă vine mămicuța de la 
serviciu, îți mai aduce mămicuța un casetofon II!

Desene de Adrian ANDRONIC
— Numai o ștampilă, vă rog I

Desen de N. NECOLAESCU

Copiii, abia ce ve
niseră pe lume : Aida 
împlinea cinci ani, Ro
xana, trei. Nici nu-și 
puteau explica ce se 

i intimplă cu „tata și cu 
mama". Aida și Roxa
na constataseră că, de 
la o pțeme, țața nu le 
mai . spunea seara 
„noapte bună", nu. mai 
doarme .acasă,., Inlr-c 
hirtie oarecare se' ca
ligrafiase cuvintul di
vorț — aici vinovă
țiile erau repartizate 
in chip egal intre 
părți, de data aceasta, 
ceea ce fusese intreg 
pînă atunci se rupsese 
in două — și, astfel, 
gindul cald, de noapte 
bună a rămas să fie 
rostit numai de mamă. 
Mamă care a cerut 
să-i fie ei încredințate 
spre creștere cele 
două fiice. Lucru de
care s-a ocupat pe 
cit i-a fost in puteri. 
Cu un exemplar curaj. 
Nu și-a dorit deloc un 
asemenea epilog al 
căsniciei. Dar, in viață, 
se pot intimplă multe, 
felurite intimplări il 
pun la încercare pe om. 
Unii se călesc, rezistă, 
și merg mai departe. 
Alții se împiedică și 
pasul lor greșit lasă 
nu o dată urme dure
roase in viața celor 
cărora le-au dat viată.

Aida are acum 12 
ani, Roxana 10. Ami 
au trecut repede și 
pentru mamă, și pen
tru tatăl lor, care și-a 
refăcut viața așa cum 
a crezut de cuviință. 
Nimeni nu spune că 
nu era dreptul lui. 
după cum și dreptul 
mamei ar fi fost s'ă 
facă la fel. «

tată insă gă mania 
cere acum tatălui să o 
ia pe Aida la el, de
oarece starea sănătă
ții nu-i mai îngăduie 
să se ocupe de cele 
două fiice așa cum a 
făcut-o pină aici. Do
rință firească de a 
impărți responsabili
tatea in interesul co
piilor. Posibil ea 
mama să fie in mă
sură să dovedească cu 
certificate medicale 
temeinicia solicitării 
ei. Tatăl, cu viața re
făcută — altă viață, 
deci — susține și el 
că n-are cum și unde 
să o ia pe Aida.

Așadar, fiecare cu 
dreptatea lui. Iar de-a- 
supra tuturor, ceea 
ce rar se vede. Ceea 
ce, de regulă, se igno
ră de către „părțile" 
in dispută. Ceea ce 
nu mai intră in ecua
ția de viață a autori
lor de căsnicii ratate. 
Altfel rămine de ne
explicat ușurința cu

care se desface cite 
o familie, degajarea 
cu care copiii-pioni 
sint mutați pe tabla 
de șah a fericirii per
sonale : „Ia-i tu I",
„Ba crește-i tu I"
„N-am condiții". „Eu 
nici atit,i descurcă-te“.„ 

Instanța de judecată 
va hotărî, desigur, la 
cine să rămină Aida. 
A „fost nevoie de 
așezarea pe rolul Ju
decătoriei sectorului 
2, din Capitală, a 
acestei dileme de fa
milie. Instanța insă 
nu va putea niciodată 
să calculeze de cită 
afectivitate au fost 
frustrate cele două 
surori, din pricina 
unor neînțelegeri pe 
care ele nu le-au do
rit, de care nu sint 
răspunzătoare ; instan
ța nu va putea nici
odată să oblige la res
tituirea acestei pier
deri ireparabile. Ca să 
nu mai adăugăm ade
vărul simplu, potrivit 
căruia bucuriile pier
dute in anii copilăriei 
sînt iremediabil pier
dute. In rest ? Mama 
cu adevărul ei, tatăl 
cu adevărul lui.

Dar adevărul copii
lor ? El, de regulă, in 
asemenea împrejurări, 
se uită...

Iiie TĂNASACHE

Nu le lipsea decit toga de magis
tral- Procedura calchiată pe canoa
nele judecătorești aducea in sala clu
bului petroliștilor de la „Vega", plină 
pină la refuz, o autentică atmosferă 
de tribunal muncitoresc. Pentru un 
neavizat, cele ce se petreceau a- 
colo apăreau mai curînd ca o mon
tare scenică intr-un teatru de ama
tori „regizat" în cele mai mici amă
nunte. Și totuși, nu se „juca". Avea 
loc un „proces" în toată regula, cu 
complet de judecată, cu președinte de 
tribunal, cu grefier și procuror, cu 
părți aflate în conflict, cu martori și 
apărare. Numai că toți cei implicați 
în acțiune, cu excepția unui juris
consult, el însuși om al întreprinde
rii, nu aparțineau lumii tribunalelor, 
ci erau oameni ai muncii din rafină
rie, muncitori, tehnicieni, maiștri, in
gineri. funcționari aî serviciilor teh- 
nico-administrative.

La intrarea completului de judecată 
sala s-a ridicat în picioare. Gre
fierul s-a adresat apoi comple
tului de judecată : Tovarășe președin
te, atît părțile, cit și martorii sint 
prezenți. Procedura fiind completă, 
se poate trece la soluționarea cauzei 
cuprinse in dosar, prin care pirita 
Indisciplina de la rafinăria „Vega" 
este chemată in judecată de către 
reclamanta Producția pentru grave 
abateri săvîrșite in dauna buhului 
mers al muncii. Martorii sînt rugați 
să părăsească „sala...". După care, 
președintele acordă cuvintul Recla
mantei. „Tovarășe președinte — 
declară reprezentantul acesteia, ingi
nerul Ovidiu Coman, șeful producției 
— acuz Indisciplina pentru grave a- 
bateri săvirșite in procesul de pro
ducție, unele demonstrind recidiva, 
și anume : absențe nemotivate de la 
serviciu, intrarea in rafinărie dună 
consumarea de băuturi alcoolice, 
efectuarea de lucrări particulare in 
timpul de lucru, Încălcarea mai 
gravă sau mai ușoară a normelor de 
securitate a muncii, încercarea de a 
se expedia produse neconforme cu 
stasurile noastre, fapte care, adunate 
la un loc, au contribuit la scăderea 
productivității muncii, afectînd în

tr-o oarecare măsură depășirea pla
nului la toți indicatorii... De aceasta 
se fac vinovați X, Y, Z (nume con
crete) .

Indisciplina are cuvintul. Repre
zentantul acesteia declară : „Recu
nosc acuzațiile ce mi se aduc de că
tre reclamantă, dar declar aici că am 
fost ajutată și favorizată în produ
cerea cazurilor de incălcare a preve
derilor Codului muncii și a Regula
mentului de ordine interioară. De 
intirzieri și absențe nemotivate se 
fac vinovați tovarășii... (iarăși nume

„Tovarășe președinte și onorată in
stanță, este adevărat că indisciplina 
influențează în mod negativ asupra 
realizării intr-un procent mai mare a 
sarcinilor de producție și deci dacă 
acestea nu s-ar fi produs, situația ar 
fi fost alta..." Președintele o întreru
pe : „Mai clar, vă rugăm !“ Producti
vitatea „depune" în continuare : 
„Deși există materii prime suficiehte 
și condiții de funcționare normală a 
instalațiilor, totuși lipsurile nemoti
vate de la serviciu înseamnă timp ne
lucrat, circa 4 la sută, care se traduc

din rafinărie să-și exercite rolul pen
tru care au fost constituite și, unde 
este cazul, să propună sancțiuni se
vere...".

Sentința 7 Poate că nimic nu „us
tură" mai tare ca judecata la care te 
supun ai tăi, cei apropiați, cei ce te 
știu, cunoscîndu-ți cu adevărat pro
blemele. Acuzata, Indisciplina, s-a 
văzut rușinată. Nu ca o abstracție 
care iși vede efectele concrete în pa
gubele aduse muncii, buzunarului 
propriu și prestigiului comun, ci în 
ipostaza ei reală, personificată, ,n

Mw nu-l cunoaștem pe „acarul Păun"
0 DEZBATERE ORIGINALA PE TEMA RĂSPUNDERII PERSONALE Șl A DISCIPLINEI

concrete). De venirea la lucru in sta
re de ebrietate tovarășii... (alte nume, 
rumoare în sală). De încercarea de a 
se expedia produse neconforme cu 
calitatea impusă de marca rafinăriei 
„Vega" se fac răspunzători tovarășii... 
(nume noi, „împricinații" aflîndu-se 
în sală)". Procurorul cere aprofun
darea dosarului prin audierea marto
rilor propuși de părți.

Rînd pe rînd iau cuvintul martorii 
— Calitatea, Protecția muncii. Pro
ductivitatea — cărora li se atrage 
atenția de către președintele com
pletului de judecată că trebuie să 
spună adevărul și numai adevărul.

Procesul devine o dezbatere pubii- 
că la care pot participa toți cei ce 
au un cuvînt de spus. Neajunsurile 
sint cîntărite atent, cu răspundere 
muncitorească, . fiecare își face un 
examen de conștiință. Nimeni nu se 
grăbește să arate cu degetul spre cei
lalți, nimeni nu încearcă să găsească 
un „acar Păun". Toți sînt de față, se 
confruntă probele, iar faptele vor
besc de la sine. Productivitatea afir
mă :

prin tot atîtea procente în minus la 
productivitatea muncii".

Și iată cum ceea ce s-a început ca 
într-o „amuzantă" montare scenică se 
transformă într-un adeyărat și so
bru proces intentat indisciplinei în 
fața unei asistențe de citeva sute de 
oameni, care participă argumentînd, 
contraargumentînd, scoțind în evi
dență deficiențele. Martorii își sem
nează depozițiile, acuzaților li se 
acordă cuvintul. Procurorul cere cu
vintul : „Din depoziția martorilor au- 
diați în acest proces reiese cu priso
sință că Indisciplina nu a lucrat sin
gură, ci a fost ajutată de cei care, 
prin neglijența de care au dat dova
dă, au ușurat apariția abaterilor".

Apărarea are cuvintul : „Indisci
plina este vinovată, dar tot așa de 
vinovată se face și reclamanta, care, 
prin persoanele de conducere și răs
pundere, prin organizațiile sindicale 
din sedții și sectoare, trebuie să des
fășoare o mai temeinică activitate 
pentru instituirea disciplinei în mun
că, pentru respectarea nortnelor de 
etică și echitate socialistă. Este ne
cesar ca toate comisiile de disciplină

care munca frustrată și buzunarul 
păgubit aparțin unor oameni reali, 
așa cum prestigiul lezat le aparține 
de asemenea tuturor.

Ii cunosc bine pe cei de la „Vega". 
Sînt oameni mîndri, anul acesta rafi
năria lor va împlini trei sferturi de 
veac de cînd transformă aurul negru 
în aur sunător ; au planuri cuteză
toare cu privire la întinerirea „bă- 
trînicii" lor, pe vatra „Vegăi" clădin- 
du-se astăzi cea mai mare întreprin
dere pentru producerea de cataliza
tori necesari petrochimiei. Colectivul 
crește rapid, in fiecare lună adăugîn- 
du-l-se loturi noi de tineri învățăcei 
sau deja specialiști care trebuie să 
deprindă rigorile și disciplina muncii 
într-un loc unde corectitudinea și 
promptitudinea execuției sarcinilor au 
constituit dintotdeauna un semn al 
calității produselor livrate sub marca 
„Vega".

„Procesele noastre nu sînt făcute 
nici să sperie și nici să. stigmatizeze 
oamenii — îmi spune meșterul Ionică 
Prună — ci să-i deprindă cu răspun
derea în fața colectivului... Trebuie 
să ajungi la inima omului, să-l pui în

fața faptelor sale, să-I asculți, nu 
să-i bați cu pumnul in masă.- Să 
știți de la mine, cind il auzi pe ingi
nerul Coman zicînd : «Producția acu
ză I», parcă te trece un fior, deși nu 
dăm pedepse, dar știți ce înseamnă 
să te privească ai tăi in . ochi 
bătîndu-și cu degetul în obraz 7“

Gheorghe Ioniță, secretarul comite
tului de partid din rafinărie, îl com
pletează : „Am -desfășurat, în ulti
ma vreme, trei astfel de «pro
cese». Nici unul n-a fost pierdut. Și, 
ceea ce este mai important, toate au 
fost ciștigate tocmai de «păgubași», 
recidivele dovedindu-se de fiecare 
dată dih ce în ce mai puține. în 
afară de această formă de educare 
apărută din sinul colectivului nos
tru, folosim foarte, frecvent sfatul 
maiștrilor și al Șefilor de secții care 
se întrunesc in jurul mesei rotunde la 
«un minut de cinste», adică, «pe 
șleau», fiecare puțind să pună in 
dezbatere problema cea mai arză
toare cu care se confruntă și a cărei 
rezolvare se află in mîinile tuturor. 
De astă dată nu mai avem de-a face 
cu un «proces», deși tot o formă a 
jurisprudentei muncitorești in ac
țiune este și acest «sfat al înțelepți
lor», așa cum sînt orele de «dirigen- 
ție muncitorească» sau simpozioanele 
noastre tehnico-științifice desfășurate 
pe tema luptei cu risipa, cu consu
murile exagerate de energie și com
bustibili, cu poluarea...".

„Curtea se ridică".
Judecătorii, în salopetă sau în hai

nele lor de stradă, se întîlnesc in 
drum spre casă. Anul trecut, la 
23 August, demonstrația oamenilor 
muncii din Ploiești era deschisă de 
către cei de la „Vega", care purtau 
două drapele de întreprindere frun
tașă pe ramură. Dar suprema ambi
ție a celor de la „Vega" rămine omul, 
calitatea lui. Și. după cum îmi spune 
meșterul Ionică Prună, „calitatea 
omului n-o poți măsura în procente, 
nici în cifre octanice, cum măsor! cali
tatea benzinei, ci în atitudinea lui 
față de muncă, față de colegi, față 
de viață în general".

Ioan GRIGORESCU
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0 acțiune de mare interes
național in sprijinul sporirii 

producției de fructe și struguri

••

In contextul măsurilor stabilite de 
conducerea partidului și statului nos
tru pe baza documentelor adoptate 
de Congresul al XI-lea al P.C.R 
pentru dezvoltarea și moderniza
rea agriculturii. pentru sporirea 
mai rapidă a producției agricole in 
vederea satisfacerii depline a cerin
țelor de consum ale populației, un rol 
deosebit are creșterea potențialului 
de producție al actualului patrimoniu 
pomicol și viticol pentru care, in țara 
noastră, există condiții deosebit de 
favorabile.

Ținînd seama de însemnătatea deo
sebită a dezvoltării mai rapide a pro
ducției vitipomicole, de necesitatea 
fundamentării programelor privind 
realizarea de plantații 
superintensive și de 
plantațiilor existente, 
nerea deplină in valoare a condițiilor 
naturale în toate zonele țării, in pe
rioada 7—30 mai 1979. potrivit preve
derilor Decretului Consiliului de Stat 
nr. 75 din 1 martie 1979, pe întregul 
teritoriu se va efectua recensămîntul 
viilor, pomilor și arbuștilor fructiferi. 
Este o acțiune de mare amploare și 
deosebită însemnătate pentru cunoaș
terea amănunțită a stării reale a 
plantațiilor, sub raportul suprafețelor 
plantate, al numărului de butuci și 
pomi la hectar, al vîrstei și potenția
lului de producție și al structurii sor
timentale.

în scopul creșterii producției de 
fructe și struguri — componente 
esențiale ale unei alimentații rațio
nale — în ultimii ani au fost între
prinse acțiuni de amploare pentru 
extinderea plantațiilor pomicole și 
viticole, a speciilor și soiurilor de 
înalt randament, care asigură o efi
ciență economică sporită, cit și pro
duse cu însușiri nutritive și gusta
tive apreciate de consumatori. Dez
voltarea viticulturii și pomiculturii 
are loc in țara noastră pe baza unor 
programe naționale unitare ; ele pre
văd extinderea plantațiilor intensive 
de pomi și viță de vie, mărirea pon
derii sortimentelor superioare de 
fructe și struguri care asigură eșalo
narea pe o perioadă mai lungă a 
consumului acestor produse in stare 
proaspătă, cît și diversificarea produ
selor industrializate. Creșterea con
sumului de fructe și struguri pe lo
cuitor cu 13 kg în anul 1978, față 
de media perioadei 1971—1975, atestă 
eficiența măsurilor pentru dezvol
tarea pomiculturii și viticulturii.

Noile livezi și podgorii au deter-

intensive și 
modernizarea 

pentru pu-

minat modificări esențiale în struc
tura producției, întrucît din planta
țiile de pomi in masiv efectuate in 
ultimii zece ani 43 la sută sint in
tensive și superintensive, iar din cele 
viticole — 34 la sută sint intensive, 
reprezentînd soiuri superioare de 
fructe și struguri. Pentru satisfacerea 
cerințelor de consum ale populației 
acordăm prioritate plantațiilor viti
cole pentru struguri de masă, precum 
și plantațiilor pomicole din speciile 
și soiurile care asigură aprovizionarea 
de iarnă cu fructe, aproape jumătate 
din suprafața plantată cu porrft în 
masiv fiind reprezentată de livezile 
de meri.

După cum este cunoscut, de la ul
timul recensămint al viilor și pomi
lor a trecut aproape un deceniu și

cetățenii țării, pentru economia 
țională, fiind menit să asigure date 
certe privind fondul viticol și pomi
col pe categorii de plantații, pe grupe 
de vîrstă și potențial de producție, 
suprafața și numărul butucilor și po
milor pe soiuri, caracteristicile tere
nului, sistemul de susținere sau de 
cultură, posibilitățile de mecanizare 
etc. în conformitate cu prevederile 
decretului amintit, la actualul recen- 
sămînt înregistrarea patrimoniului 
viticol și pomicol se va desfășura 
concomitent în unitățile agricole so
cialiste, precum și in gospodăriile 
populației — gospodării personale 
ale cooperatorilor, gospodării agri
cole individuale, gospodării ale per
sonalului muncitor din întreprinderi 
și instituții etc. în toate categoriile

^8. ^.. J1F >■ ap.

sii în ce privește organizarea, con
ducerea și controlul nemijlocit al lu
crărilor de recensămint din cuprin
sul județului sau localității respec
tive. Important este ca toate comi-

IN PERIOADA 7-30 MAI VA AVEA LOC RECENSAMiNTUL VIILOR,

POMILOR Șl ARBUȘTILOR FRUCTIFERI

jumătate, perioadă in care aceste sec
toare ale agriculturii s-au dezvoltat 
continuu, insumînd o suprafață de 
739 mii hectare. Menționăm că 41 la 
sută din suprafața ocupată cu plan
tații viticole și 23 la sută din supra
fața livezilor în masiv sînt realizate 
în perioada care s-a scurs de la ul
timul recensămint.

Se cuvin subliniate acțiunile între; 
prinse de către organele agricole, și 
stațiunile de cercetări viticole și po
micole pentru sprijinirea gospodării
lor populației în ce privește extin
derea speciilor și soiurilor valoroase, 
aplicarea tratamentelor fitosanitare, 
acordarea asistenței tehnice în execu
tarea lucrărilor necesare pentru creș
terea producției de fructe și stru
guri. Un puternic rol stimulator au 
îmbunătățirea legislației de impozi
tare, potrivit căreia nu se mai per
cepe impozit pe venit, ci numai în 
raport cu suprafața de teren deți
nută. Toate aceste măsuri stimu
lează gospodăriile populației, pe pro
ducătorii agricoli din localitățile 
necooperativizate în dezvoltarea aces
tor importante sectoare ale produc
ției agricole.

Recensămîntul viilor, pomilor și 
arbuștilor fructiferi reprezintă o 
acțiune de larg interes pentru toți

de gospodării, înregistrarea se face 
pe bază de măsurare a suprafețelor 
și numărare a pomilor și butucilor de 
viță de vie la fața locului. în unită
țile agricole socialiste, înregistrarea 
se efectuează de către personalul 
propriu — specialiști și cadre cu ex
periență din unitățile respective 
— cu o verificare ulterioară 
prin confruntarea datelor din for
mularele de recensămint cu cele 
din evidența primară a fermei, gos
podăriei, secției sau brigăzii și cu 
actele cadastrale. Pentru gospodăriile 
populației, înregistrarea se vă face de 
către recenzori prin vizitarea fiecărei 
gospodării, pe baza constatării la 
fața locului. în vederea recenzării 
întregului patrimoniu viticol și pomi
col se prevăd măsuri care să asigure 
înregistrarea plantațiilor din vatra și 
din afara vetrei satului, de pe mar
ginea drumurilor, a căilor ferate etc.

Pentru pregătirea, conducerea și 
coordonarea lucrărilor recensămîntu- 
lui viilor, pomilor și arbuștilor fruc
tiferi s-a constituit Comisia centrală 
de recensămint, iar pentru unitățile 
administrativ-teritoriale — comisii 
județene, municipale, ale sectoarelor 
municipiului București, orășenești și 
comunale. Sarcini și răspunderi de 
mare importanță revin acestor comi-

sii le să acorde atenție Înfăptuirii pro
gramului de măsuri stabilit de Comi
sia centrală de recensămint, în ve
derea stabilirii cu exactitate a stării 
plantațiilor, a soiurilor și a potenția
lului actual de producție, a celorlalte 
caracteristici cuprinse în programul 
recensămintului.

în ansamblul măsurilor întreprinse, 
o deosebită însemnătate au acțiunile 
politice și organizatorice menite să 
determine înțelegerea clară a scopu
lui recensămintului, a interesului uni
tăților agricole și al fiecărui cetățean 
pentru cunoașterea reală a acestei 
bogății a patriei noastre. în ce pri
vește unitățile agricole socialiste, 
care dețin două treimi din suprafața 
ocupată cu vii și livezi, datele re
censămintului ic vor servi Ia întoc
mirea programelor de dezvoltare a 
pomiculturii și viticulturii pe baza 
metodelor și tehnologiilor moderne. 
La fel de importantă este cunoaș
terea patrimoniului pomicol și viti
col deținut de gospodăriile popu
lației, cărora statul nostru le acordă 
un sprijin permanent pentru extin
derea plantațiilor, creșterea produc
ției de fructe și struguri în scopul 
măririi veniturilor proprii și a con
tribuției acestora la îmbunătățirea 
aprovizionării oamenilor muncii. Pen-
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Se poate construi mai ieftin
(Urmare din pag. I)
privește utilizarea energiei. Căci este 
foarte important să discernem în 
cadrul consumurilor energetice pro
cesele care necesită temperaturi 
joase (pînă la 70°C) și cele cu tem
peraturi superioare. Din cercetările 

întreprins pînă 
apare faptul că o 
atit în consumu- 
a clădirilor, pit

pe care le-am 
acum, surprinzător 
pondere principală 
rile de exploatare , ,
și in fabricația materialelor de con
strucții, deci in energia înglobată în 
clădiri, o au procesele care nu nece
sită temperaturi înalte. Or, aceasta 
deschide o largă perspectivă utili
zării energiei solare, care devine, 
implicit, o principală cale de econo
misire a energiei produse din hidro
carburi sau cărbune. O serie de so
luții practice pentru utilizarea ener
giei solare în procesele industriale 
există. Știu că pentru uscarea că
rămizilor s-a prezentat într-o expo
ziție o stație-pilot. Uscarea masei 
lemnoase cu ajutorul energiei solare 
se folosește cu bune rezultate in 
citeva unități de prelucrare a lem
nului. Asemenea soluții trebuie ra
pid promovate, extinse, perfecțio
nate și nu privite cu reținere.

Redacția : Au fost luate in ultimii 
ani, la inițiativa conducerii partidu
lui, o seamă de măsuri pentru sta
bilirea unor soluții constructive mai 
eficiente, cu consumuri de materiale 
mai scăzute. Cum acționează spe
cialiștii pentru ca aceste construcții 
să treacă și examenul, acum sever, 
al consumurilor energetice ?

Arh. Boris STUPARU (Institutul 
de proiectări metalurgice IPROMET 
București) : Căile de reducere a 
consumurilor materiale privite din 
punct de vedere energetic sint nu-

meroase. în primul rînd — îmbu
nătățirea tehnologiilor de fabricație 
a produselor inglobate in clădiri. 
Știu că s-au redus în ultimul timp 
consumurile energetice la cărămizi, 
la vată minerală. Dar cum putem 
acționa direct noi, proiectanții și 
arhitecții, care alcătuim la planșetă 
viitoarea clădire 7 Logic — alegind 
materialele avantajoase din punct 
de vedere energetic. Dar după cum 
s-a spus aici, pină acum nu avem 
Ia indemină caracterizarea energe
tică a acestor materiale. Cărămida 
pare avantajoasă în fața cimentului. 
Dar trebuie să luăm în 
consumurile energetice la 
și la lucrările ulterioare.

Dr. ing. Traian ISPAS 
I.P.C.M.C.) : Din studiile 
le-am întreprins in institut rezultă 
faptul că materialele grele transmit 
căldura mai ușor, deci consumurile 
energetice de exploatare sint mai 
mari. Betonul ca element de re
zistență nu poate fi înlocuit. La fel 
oțelul-beton. Aceste materiale sînt 
cele mai mari consumatoare de e- 
nergie. Economisirea lor se poate 
face trecîndu-se la folosirea mărci
lor superioare B-600, 800 sau chiar 
1 000. Volumul de beton într-o grin
dă, de B-800 este cu 10—20 la sută 
măi redus decît la cea realizată cu be
ton marca B-400. Creșterea mărcii 
betonului, concomitent cu 
mărcii oțelului, utilizînd 
de precomprimare, duce 
reducere de 15—20 la sută a consu
murilor de oțel.

Redacția : 
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1 500 kWh ener-

gie electrică. Este justificată această 
„cimentomanie" ?

Traian ISPAS : Hotărît, nu ! Con
struim mult, dar asta nu înseamnă că 
putem fi risipitori. De ce folosim 
finisajele cu tencuieli ? De ce con
structorilor le-a devenit atit de ne
cesară șapa ? Este o lucrare care 
corectează erori anterioare în exe
cuție. La fel, pereții interiori și ex
teriori, care nu sînt de rezistență, 
pot fi realizați din materiale care 
nu înglobează ciment L. 
mari. Folosirea materialelor 
și a unor produse secundare 
o cale obligatorie de urmat 
pe care 
mereu mai mare, pentru 
consumurilor energetice, 
rocile ușoare, spongioase, 
de rîu pe care natura ni le pune la 
dispoziție nu necesită consumuri e- 
nergetice. De asemenea, cenușile, 
zgurile, șlamurile — rezultate din 
alte procese tehnologice — înglobate 
în rețetele materialelor de con
strucții pot reduce pînă la jumătate 
energia înglobată.

Boris STUPARU : Ar trebui, cred, 
luate în discuție și o serie de mate
riale pe care le foloseam cu bune 
rezultate în urmă cu 15—20 de ani 
— fibromin, stabilit, stufit. Deși sînt 
ușoare, ieftine și cu proprietăți ter- 
moizolante foarte bune, iar pentru 
realizarea lor se utilizau drept ma
terii prime resurse secundare agricole 
și din industria lemnului, aceste ma
teriale au dispărut cu timpul din 
practica construcțiilor.

Intr-un număr viitor al ziarului 
vom prezenta punctele de vedere ale 
specialiștilor referitoare la un alt 
important aspect al consumurilor 
energetice în construcții : izolarea 
termică.

în cantități 
locale 

devine 
in lupta 

o vom da, cu o intensitate 
reducerea 
Tufurile, 
pietrele

— Brigada maistrului Andreoaia 
este binecunoscută pe Valea Sebeșu
lui. La Șugag, Tău și, mai in amon
te. la Prigoana și Oașa. De ce vi se 
spune brigadă complexă ?

— Pentru că munca pe care o fa
cem este complexă. Pe orice șantier, 
dar mai ales pe marile șantiere, com
plexitatea lucrărilor ce se 
este deosebită. Nu-i lucru 
străpungi muntele. Sau să 
locașul unei centrale electrice cum 
facem noi acum la Șugag. Este ne
voie de mineri, dar și de dulgheri, de 
betoniști, fierar-betoniști, mecanici. 
Cei 25 membri ai brigăzii noastre au 
aceste meserii, absolut necesare pen
tru a invinge roca dură sau prea 
moale, pentru a face față unei avarii 
in frontul de lucru provocată de des
prinderi de falii, derocări etc. To
varășul director Găbudeanu spune că 
sîntem singura brigadă complexă de 
pe Valea Sebeșului pentru că. deși 
avem „sediul" la Șugag, intervenim 
și pe alte șantiere cînd apar urgențe. 
De curind. am fost detașați 4 luni de 
zile la Gîlceag, hidrocentrală care 
trebuie pusă în funcțiune în acest an. 
Acolo am executat aspiratorii și pe
retele despărțitor la galeria de cable. 
Ne-am întors mai devreme. întrucît 
am terminat in avans lucrările în
credințate. Se pare că iar vom pleca 
la Gilceag, unde „numărătoarea in
versă" este necruțătoare.

— Sinteți un vechi om de șantier, 
cu experiență. Apariția mecanicilor 
in brigadă este de dată mai recentă. 
Ce a impus, după părerea dv., „ve
nirea" lor ?

— De cînd constructori mai puțini 
realizează în timp mai scurt lucrări 
mai mari și mai grele. Lucrez de 23 
de ani pe mari șantiere. în 1966. la 
Lotru am trecut la Trustul de con
strucții hidroenergetice București. 
Mare deosebire între munca de

execută 
ușor să 

execuți

atunci și cea de acum ! Pe șantiere, 
lopata, tîrnăcopul și hei-rup-ul au 
cedat locul mecanizării și organizării, 
unor metode noi de muncă, de mare 
productivitate. Constructorii, pe șan
tier, învață din mers meserii noi, 
aplică procedee moderne de lucru, 
preocupați ca lucrarea să fie execu
tată bine și la termen. în brigada 
noastră ara experimentat și aplicat

o nouă organizare și o nouă disci
plină de șantier. De aici decurg răs
punderi deosebite pentru 
pregătirii profesionale 
rilor, pentru formarea 
rit de echipă, în care 
răspunderi precise. In 
de apel, discuțiile sînt 
crete : ortacii cunosc programul de 
lucru, știu cum să acționeze. De cînd

ridicarea 
a constructo- 
unui nou spi- 
fiecare poartă 
zori. în sala 
la obiect, con-

tru gospodăriile populației din zona 
necooperativizată, pe baza datelor re
censămintului se vor putea lua mă
suri privind asigurarea materialului 
săditor din speciile și soiurile adap
tate condițiilor pedoclimatice speci
fice.

în cadrul acțiunilor de popularizare 
a recensămintului, prin toate mijloa
cele de informare, 
sublinierea însemnătății 
țiuni, a obligativității 
de a declara exact 
plantate și numărul de 
viță de vie, de pomi 
fructiferi pe care le dețin, a datoriei 
de a înlesni identificarea acestora la 
fața locului de către recenzori și 
echipele de control. Pentru obținerea 
unor date reale cu privire la patri
moniul viticol și pomicol, este nece
sar ca atit personalul care participă 
in această acțiune, cit și toți cetățe
nii să dea dovadă de un inalt spirit 
de exigență și responsabilitate civică, 
să asigure respectarea cu rigurozitate 
a normelor organizatorice și metodo
logice stabilite in scopul înregistrării 
corecte a tuturor plantațiilor.

Este o datorie patriotică a tuturor 
deținătorilor de vii și pomi de a con
tribui la reușita acestei acțiuni de 
mare interes național, deoarece mă
surile ce se vor lua pe baza rezulta
telor recensămintului sînt menite să 
asigure dezvoltarea și modernizarea 
mai rapidă a plantațiilor, creșterea 
producției de fructe și struguri, pro
duse indispensabile pentru ridicarea 
standardului de viață al Întregului 
popor.

esențială este 
acestei ac- 
cetățenilor 
suprafețele 
butuci de 
și arbuști

Prof. dr. Ion CEAUȘESCU 
adjunct al ministrului agriculturii 
și industriei alimentare, 
vicepreședinte al Comisiei centrale 
pentru recensâmînt

ANDREI 
vilionului 
versitatea și nivelul tehnic ridicat al 
exponatelor prezentate în cadrul ce
lor două manifestări economice in
ternaționale, găzduite de ospitaliera 
capitală a României socialiste, con
stituie un puternic izvor de infor
mații privind dezvoltarea economică 
a țărilor din diferite continente care 
participă la tîrg. Faptul că Tîrgul 
internațional de primăvară și Salo
nul internațional al chimiei au fost 
onorate la deschidere de prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu este o 
expresie concludentă a atenției acor
date de conducerea partidului și 
statului român acestor manifestări 
care slujesc cauzei progresului și 
păcii, colaborării economice interna
ționale.

După cum este cunoscut, Uniunea 
Sovietică este principalul partener 
comercial al Republicii Socialiste 
România. Volumul schimburilor co
merciale, cooperarea tehnică și știin
țifică între țările noastre se ampli
fică și se adîncesc de la an la an. 
România participă împreună cu alte 
țări socialiste la construirea unor 
importante obiective : conducta de 
gaze Orenburg-granița de vest a 
U.R.S.S., combinatele de la Ust-Ilimsk 
și Kiembai.

în pavilionul sovietic sîntem bucu
roși să ne reîntîlnim cu prietenii 
noștri români, care pot vedea peste 
1 000 de exponate — produse dintre 
cele mai noi realizate de industria 
noastră — prezentate de 9 întreprin
deri unionale de comerț exterior. 
Deși tîrgul abia s-a deschis, sîntem 
siguri că, la fel ca și la edițiile an
terioare, contactul cu specialiștii, cu 
reprezentanții întreprinderilor româ
nești de comerț exterior vor con
tribui la creșterea și diversificarea 
în continuare a schimburilor comer
ciale, economice, tehnico-științifice 
și culturale între U.R.S.S. și Româ-

BABEȘCO, directorul pa- 
Uniunii Sovietice : „Di-

La Combinatul de articole tehnice din cauciuc

....

",

O nouă instalație produce
La Combinatul de articole tehnice 

din cauciuc de la Tîrgu Jiu a fost 
pusă în funcțiune la termenul pla
nificat o nouă instalație de fabri
care a garniturilor presate din cau
ciuc, cu o capacitate anuală de 
1 100 tone. Tehnologia, elaborată de 
specialiști români, imprimă între
gului proces de producție caracte
ristici de mare productivitate și 
eficiență economică. La rindul lor, 
utilajele din dotarea instalației sint

pe un mare șantier, și sînt mulți în 
această categorie, nu își dau scama, 
nu au timp să pătrundă secretele 
construcțiilor. De la Lotru am trecut 
muntele cu șapte oameni, acum patru 
ani. Dintre ei, trei sînt încă în 
brigadă — loan Apopei, Vasile Jitaru 
și Vasile Rusu. Lucrăm împreună de 
ani de zile. Nea Rusu se pensionează 
anul acesta, Iăsînd un gol în urmă. 
Experiența lor se împletește în fron
tul de lucru cu avîntul și entuzias
mul celor tineri. Aici, pe Valea Sebe
șului, au crescut și s-au format ca 
oameni și constructori de nădejde 
Mihai Hiiter și Nicolae Bazarcă, ti
neri care iubesc cu pasiune șantierul,

ȘANTIERUL
un univers al împlinirilor

Convorbire cu maistrul Ion ANDREOAIA,
șef de brigadă complexă la Grupul de șantiere hidroenergetice Valea Sebeșului

pentru 
cum îi 
tonare 
precum
S-au extins tehnologiile de betonare 
mecanizată In subteran, utilizarea ex
cavatoarelor și a vagoanelor mala- 
xoare. Iată de ce au crescut numă
rul mecanicilor-constructori, rolul lor 
în execuția lucrărilor. Practic, aici 
pe Valea Sebeșului, nu există loc de 
muncă unde mecanizarea să nu fi 
pătruns hotărîtor. Aceasta a schim
bat munca constructorilor, a impus

prima dată „șprițul beton1', 
spunem, adică pompa de be- 
mixocret la pereții centrali, 

și încărcătoarele frontale.

sînt pe Valea Sebeșului, brigada 
noastră a respectat întotdeauna pro
gramul de lucru stabilit.

— Brigada este fruntașă. Anul tre
cut s-a situat pe primul loc in între
cere. Cum ați explica aceste rezul
tate deosebite ?

— Orice lucru bine făcut presupu
ne răspundere și competență. Șan
tierul te învață mereu cîte ceva. Fie
care lucrare nouă constituie o nouă 
solicitare. Noi nu lucrăm în serie. 
Există lucrări asemănătoare, dar 
identice nu. Cei care vin întîmplător

munca aspră și frumoasă a marilor 
obiective. Cine înțelege astfel activi
tatea de constructor nu poate fi decît 
in frunte, la înălțime, chiar dacă 
sapă la rădăcina unui munte.

— tn urmă cu 2—3 ani, brigada pe 
care o conduceți s-a intitulat „bri
gadă de muncă și educație comunis
tă". Inițiativa vă aparține. Ați che
mat apoi la întrecere brigăzile și 
formațiile de lucru de pe întreaga 
Vale a Sebeșului. Care sînt obiecti
vele întrecerii ? Dar rezultatele 1

— într-adevăr, ne-am propus să a-
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țesut —
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concepute și realizate in întregime 
in țara noastră, fapt ce dovedește 
experiența dobîndită de institutele 
de cercetare și proiectare și de în
treprinderile românești de speciali
tate. Printre cele mai insemnace 
avantaje economice ale noii instala
ții se remarcă posibilitatea diversi
ficării largi a sortimentelor fabri
cate din materii prime indigene și 
sporirea cu circa un sfert.a volu
mului actual al producției întregii 
întreprinderi.

jungem o „brigadă de muncă și educa
ție comunistă". Urmărim astfel să 
punem în valoare întreaga capacitate 
de muncă și organizare, spiritul de 
inițiativă al oamenilor din brigadă, a 
tuturor constructorilor. Ne-am pro
pus ca formația noastră să respecte 
termenele de execuție, să efectueze 
lucrări de cea mai bună calitate, să 
întărim disciplina, să nu avem ab
sențe nemotivate, să dăm dovadă de 
o conduită exemplară in societate și 
responsabilitate in îndeplinirea sar
cinilor. Pe baza acestor obiective 
am stabilit întrecerea. Care sînt re
zultatele ? în brigadă nu avem ab
sențe nemotivatb de la lucru, nu 
există întîrzieri. în zori, în sala de 
apel toți răspund „prezent". Progra
mele lunare de activitate sînt respec
tate întocmai. Ne bucură și ne mobi
lizează succesele înregistrate, așa cum 
greutățile, dificultățile întîmpinate 
ne indirjesc și ne ambiționează.

— Ce fac constructorii dincolo de 
munca propriu-zisă pe șantier ?

— Condițiile de muncă și viață de 
care se bucură în prezent construc
torii hidroenergeticieni sînt dintre 
cele mai bune : locuințe cu încălzire 
centrală, cantine, cluburi, școli, dis
pensare etc. Șantierul nu este doar 
un punct de lucru, ci o lume în
treagă cu răspunderi și ginduri de 
viitor, cu bucurii și împliniri de
pline. Ce fac constructorii în timpul 
lor liber ? Ce să facă ? Citesc, se 
distrează, învață, mulți își continuă 
studiile, se ocupă de educația co
piilor ș.a. Fiecare zi de muncă, fie
care termen din graficul de execu
ție reprezintă încă un pas spre fina
lizarea lucrărilor, spre momentul pu
nerii în funcțiune a hidrocentralelor 
de pe rîul Sebeș. Ne-am asumat 
această răspundere dorind să ne adu
cem astfel o contribuție cît mai în
semnată la realizarea obiectivelor 
actualului cincinal.

Ștefan DINICA
corespondentul „Scînteii"

Din oferta la export 
noastre : autoturismul 
și mașina automată de 
două dintre noutățile 
prezentate in aceste 
Complexei expozițional din Piața 

Scînteii
Foto : S. Cristian

FU TAO, directorul pavilionului 
Republicii Populare Chineze : „Toți 
tovarășii pavilionului R. P. Chi
neze participă cu deosebită bu
curie la această importantă manifes
tare economică ce are loc la Bucu
rești. Printre cele peste o mie de 
sortimente de exponate prezentate 
in pavilionul nostru se află produse 
ale industriei 
mentare 
ceasuri, 
articole 
băuturi, 
mătăsuri, tradițională marfă de ex
port a Chinei, lenjerji de pat, con
fecții, blănuri, tricotaje etc. Printre 
articolele de artizanat prezente la 
tîrg menționăm covoare, broderii, 
goblenuri, ceramică și porțelan, 
sculptură în jad, în fildeș, piatră, 
lemn, bambus, diverse tablouri și 
împletituri din paie și bambus.

Produsele expuse la tîrg reflectă o 
parte din realizările obținute de 
China în construcția socialistă și, tot
odată, dau un contur al gamei bogate 
de produse chinezești de export, ale 
căror modele, varietate coloristică și 
prezentare plastică au'cunoscut o 
nouă dezvoltare, fiind bine aoreciate 
de consumatorii din țară și de peste 
hotare.

Prietenia dintre popoarele chinez 
și român este tradițională. Schimbul 
de vizite ce au avut loc anul trecut 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Hua Guofeng a promovat 
pe o nouă treaptă relațiile de prie
tenie dintre China și România. S-au 
intensificat legăturile de prietenie 
dintre partidele, țările și popoarele 
țărilor noastre, iar volumul co
merțului dintre China și România 
a cunoscut o creștere rapidă.

în industrie, agricultură, știință și 
tehnologie, România are multe 
lucruri care merită să fie învățate 
de noi. Am dori ca prin activitățile 
tirgului să învățăm și mai bine de la 
tovarășii români și să aducem con
tribuțiile noastre la adincirea cu
noașterii și prieteniei dintre poporul 
chinez și poporul român și la pro
movarea relațiilor comerciale dintre 
China și România".

OMER MURSI MOH. SHAFEI, 
directorul pavilionului Republicii 
Democratice Sudan : „La deschi
derea oficială a Tirgului interna
țional am avut cinstea să pre
zint președintelui României, domnul 
Nicolae Ceaușescu, și doamnei Elena 
Ceaușescu prima expoziție oficială 
sudaneză la tîrgurile de la Bucu
rești. Cu ocazia recentei vizite în 
Sudan, distinșii oaspeți români au 
putut să se convingă de dorință 
noastră sinceră de a lărgi și dez- 
volta colaborarea în diferite do
menii cu România, de posibilitățile 
concrete existente în acest sens. Pre
zentăm publicului român, specia
liștilor din țara dv. citeva produse 
de bază ale celor 10 companii co
merciale, care, venind la București, 
sint interesate să cunoască direct 
piața românească, progresele ra
pide pe care le cunoaște industria 
in România".

Dr. G. HEGER, directorul pavilio
nului Austriei : „Participăm an de 
an la tirgurile internaționale»organi- 
zate la București. Firmele austriece 
au legături foarte bune cu întreprin
derile românești de comerț exterior. 
Aceasta se reflectă și în creșterea 
constantă a schimburilor comerciale 
dintre țările noastre, in inițierea unor 
acțiuni de colaborare în producție. 
Doresc să remarc și cu acest prilej 
munca rodnică a organizatorilor a- 
cestor două manifestări economice 
internaționale, care asigură condiții 
excelente de activitate tuturor par- 
ticipanților, cît și nivelul tehnic ri
dicat al produselor prezentate in 
standurile țării-gazdă".

ușoare, textile, ali- 
șl articole de artizanat, ca 
aparate de radio, jucării, 
sportive, conserve, ceai, 
la care se mai adaugă și

C. DAN

• De la începutul anului pină în prezent, zece noi obiective indus
triale și agroindustriale au sporit zestrea economică a |udețuiui 
Cluj — județ Erou al Muncii Socialiste. Este locul să amintim că 
numai producția industrială clujeană realizată peste prevederi în pri
mii trei ani ai actualului cincinal depășește de aproape trei ori în
treaga producție a anului 1950. • Se împlinesc, în aceste zile, zece 
ani de la începerea excavațiilor la temelia termocentralei din Brăila. 
Un jubileu pe care întreprinderea de pe malul Dunării îl așteaptă 
cu fruntea sus și... pieptul în față, pe care strălucește „Ordinul Mun
cii" clasa I primit în primăvara acestui an. • Pe Litoral, sîntem in
formați, trei hoteluri din stațiunea Saturn sînt alimentate cu apă 
caldă încălzită de Soare. Numele lor — Alfa, Beta și Gama — doresc 
să sugereze, dacă înțelegem bine, începutul unui drum ambițios în 
punerea Soarelui la treabă în beneficiul nostru. • in cadrul Trustu
lui de construcții-montaj Mureș, o realizare prestigioasă : instalația 
de preparare și transport a bitumului topit pentru lucrările de hidro- 
izolații. lată redată „telegrafic" și cartea sa de vizită: economii 
anuale de combustibil solid în valoare de 280 000 lei și de materii 
prime valorînd 360 000 lei. Economii „preparate" și „transportate" 
în contul eficienței economice. • in cartierul Mănăștur din Clu|-Na- 
poca se construiește apartamentul cu numărul 20 000. Așadar, în opt 
ani și jumătate, constructorii de case clujeni, distinși de curînd cu 
titlul de Erou al Muncii Socialiste, au înălțat doar în această parte 
a vetrei transilvane un oraș de mărimea Bîrladului sau Mediașului. 
• Minerii de la Petrila s-au angajat să extragă suplimentar anul 
acesta 10 000 tone de cărbune. Fără să mai aștepte sfîrșitul anului, 
ei au și raportat îndeplinirea și depășirea angajamentelor. La 
loc de frunte în această bătălie pentru cit mai mult cărbune — „bri
gada înaltei .productivități", avîndu-l „la timonă" pe binecunoscutul 
Eugen Voicu. • Dacă am cere oricărui școlar să indice punctul cu 
cea mai scăzută temperatură din județul Dîmbovița, ne-ar răspunde 
pe nerăsuflate: Găești. De la o vreme, orașul frigiderelor își „face 
de lucru" tot mai insistent pe coordonate.. ecuatoriale : aici se fa
brică panouri captatoare de energie solară pentru locuințe ® în ’imp 
ce constructorii de case din întreaga țară se străduiesc să predea ia 
cheie cît mai multe apartamente, textilistele din Cisnădie anunță și 
ele o veste pe măsură : în noua secție intrată in funcțiune înainte de 
termenul prevăzut, vor realiza o producție suplimentară de 15 000 metri 
covoare plușate. • Mai ieftin decît petrolul: materiale izolante din 
lemnul de rășinoase degradat. Obținut printr-un tratament special, 
noul produs poate înlocui polistirenul și diverse alte materiale izola
toare fabricate pe bază de petrol. • A intrat în funcțiune, în avans, o 
capacitate de producție la obiectivul „Integrata" din cadrul întreprin
derii textile din Vaslui. Este unul din cele aproape 60 de obiective 
economice mai importante prevăzute să se termine în acest an. 
Alăturînau-le altor 155 care au început să producă în primii trei ani 
ai cincinalului, avem imaginea mersului viguros al Vasluiului spre cota 
producției industriale de zece miliarde lei.

Neaqu UDROIU
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din propria-mi ex- 

și din a altor consă-
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„Vă scriu 
periență, ca 
teni din frumoasa noastră așe
zare Năruja din Țara Vrancei. 
Merg pe 81 de ani și mă simt 
sănătos tun, cu putere și poftă 
de muncă. Vreau să vă spun că 
nici eu n-am pus in viața mea 
gura pe vreo țigară. In sat la 
noi mai sint și alți oameni mult 
mai in virstă ca mine — Dumi- 
trache Colocioiu de 92 de ani, 
Gheorghe Lungu de 88 de ani, 
Ion C. Neagu de 87 de ani și al
ții.^ care n-au întrecut niciodată 
măsura cu băutura și n-au fu
mat nici o țigară. Cu toții ne 
simțim bine și lucrăm in folosul 
obștii și prin gospodăriile 
noastre".

Octogenerul Simion Hirnea, 
care ne-a adus la cunoștință 
cele de mai sus, speră ca spusele 
lui să dea de gîndit celor care 
fumează sau măcar să-i facă 
să ezite o clipă inainte de 
aprinde o nouă țigară. Ar 
primul pas spre lecuire.

I
I
I
I
I
I
I

Cine ești, 
norocosule?

tn timp ce se îndrepta spre 
domiciliul său din strada Uzinei 
nr. 21 din Satu Mare, Mihai Ga- 
vril Nicoară a observat, la tre
cerea de nivel peste calea ferată, 
un teanc de bani. L-a ridicat, a 
făcut cale întoarsă și l-a predat 
la miliție, cu gindul de a reda 
păgubașului, cu o clipă mai re
pede, liniștea sufletească. Pină 
acum insă, nimeni n-a reclamat 
pierderea banilor. Și asta, cu atit 
mai de neînțeles, cu cit nu e 
vorba de o sumă oarecare. Să 
știe că se află pe mîini bune și-l 
așteaptă. Cine ești, norocosule 2

I Joc

I
I
I
I

cu ghinion
tn loc să-și vadă de treburile 

lui, șeful de tură din schimbul 
de noapte, Silviu Dumitru, de la 
secția de spălat cisterne a uzinei 
chimice din Borzești, aduna in 
jurul unei mese pe cițiva amici 
și începeau să joace cărți. Dacă 
încerca vreunul dintre ei să 
spună cumva că are de lucru sau 
că nu se simte in apele lui și 
în... bani, șeful i-o reteza scurt :

I
I

bani, șeful i-o reteza scurt : 
Treci la joc. Eu comand 
Ai înțeles ?
jocul se încingea. Unul plă- 
altul ciștiga. 'timpul. trecea 
meni nu-i’observa.-. Dar im t 
seară, cînd potul ajunsese 
e mare. în ușă a apărut un •

I
I

aici.
?i

tea, , _ _______
și nimeni observa. Dar în
tr-o . ___ ________________
foarte mare, jp jișă a gpgrut un 
control și ;;jittătbrii" S-ăii dăt ' 
de gol.
narele 
plătite.

Pină
pierdut șeful. E normal : el co
mandă, el plătește.

frunțile împodobite de cununa
Carpaților 

copiii noștri și ai copiilor noștri 
sădite în inimă și-n minte

ANUL INTERNAȚIONAL AL COPILULUI

Dacă toți copiii...

I. MĂRG1NEANU

Barcan Gheorghe 114 ani) Lumea în care cresc"Viorel Brumă (7 ani)Pe șantier, la tata"

Festivalul național „CÎNTAREA

Nu știu dacă surîsul Giocondei 
A înflorit din bucuria maternității. 
Dar fiecare Mona Lisa 
Anonimele femei ale Terrei 
Care au dăruit viață din propria viată 
Pruncilor aibit galbeni ori negri 
Au gîndit la speranță și la fericire 
Pentru puiul lor de om, 
far zîmbetul încrederii 
într-o lume mai dreaptă și mai bună 
în care destinul noului născut 
Să nu fie o pasăre cu aripile frînte 
Floare efemeră pe pajiștea timpului 
A fost întîiul Cîntec de leagăn, 
Fericifi Copiii României 
Tezaurul de aur al nației 
Crescuți sub soarele libertății 
Precum spicul roditor al holdelor 
Demni și egali între egali
Cu icoana mamei și a Patriei la căpătîi 
A căror casă și masă
E însăși Țara !
Trandafirii stropit! de rouă dimineților. 
Cu ------

Ei, 
Au 
Dragostea de Patrie și de semenii lor 
De pe toate paralelele lumii.
Codrii verzi de brazi 
Și timpurile de mătase 
Cîntate de poet, au rămas și vor ii

de-a pururea 
Doar jalea, de odinioară, din case 
A pierit în vslvătaia Augustului de ioc 
Din neuitatul 1949 !
Fericite vlăstarele României 
Culegători ai roadelor de astăzi 
Ziditorii de mîine ai grădinii Patriei

Pentru ei, în Anul International 
al Copilului 

Calendarul nu are Uleie numărate.
Ci este veșnic ! 
in rotirea perpetuă a mapamondului 
De la noapte la zi 
Milioane de prunci, de pretutindeni 
Se sting ca flacăra luminării, 
Sub suflarea de ghiată a foamei, 
Cu glasuri zăvorite de plîns 
Frămîntînd în van sinul sterp al mamelor 
Mai arid decît pămîntul stors de secetă 
Ascultă halucinanta cădere a propriei stele 
Din galaxia vieții.
Oameni, 'doar la chip și asemănare cu noi 
Adună în otelul tunurilor 
Ori în neutronii bombelor
Hrana cohortelor de prunci, secerafi

de boli și mizerie 
Cu gîndul besmetic de a transforma lumea 
într-o imensă planetă neînsuflețită. 
Pentru ca florile să fie flori 
Iar copiii Terrei să-și dea mina 
Intr-o uriașă horă a frăției 
în numele Păcii și al dreptului la vis 
Glasul președintelui Țării 
Al omului și părintelui Ceaușescu 
A chemat la dreptate și justiție : 
Miliardele jertfite pe altarul lui Marte 
Pot și trebuie să slujească 
Vieții copiilor de pretutindeni ! 
Și pentru ca vorba să fie fapt 
România cheamă popoarele 
Ca afișul și steagul de luptă 
al Anului Internațional al Copilului 
Să fie apelul Președintelui nostru.

teatre
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Casa memorials „George Enescu" din satul Tescani, județul Bgcău

• Teatrul National București (sala
mică) : Căsătoria — 10, Alexandru 
Lăpușneanu — 15, însemnările
unui necunoscut — 20, (sala Ate
lier) : Aventură în banal — 10,30;
15.30, (în sala Operei Române) : 
Peripețiile bravului soldat Svejk
— 10,30, Gaițele — 19,30.
• Filarmonica ,.George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Pagini 
antologice din literatura violinei. 
Ciclul de recitaluri prefațate de 
prof. George Manoliu — 20.
• Teatrul de operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 10.30, Violete de 
Parma — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 10, Leonce și 
Lena — 15, Micii burghezi — 19, 
(sala Grădina Icoanei) : Anecdote 
provinciale — 19,30.
e Teatrul Mic : Cititorul de contor
— 10,30, "Pluralul englezesc — 15, 
Zbor de sticleți — 19,30.
• Teatrul de comedie : N-am 
timp — 10,30, Cercul de cretă cau
cazian — 19,30.
fi Teatrul ..Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Micul infern — 10, Mița 
în sac — 15, Timon din Atena — 
19.30,. (sala Studio) : Carambol —
10.30, Craii de curtea veche —■
15.30, Jocul — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giu- 
lești) : Cocoșelul neascultător — 
10. Omul care a văzut moartea —
19.30, (sala Majestic) : Oedip rege
— 10, Serenadă tîrzie — 19,30.
e Teatrul evreiesc de stat : Cîn- 
tați cu mine un cîntec — 11.
• Teatrul ,,Ion Vasilescu" : Pia
tră la rinichi — 19,30.

cinema

cum să ne păstrăm sănătatea
Sesiunea anuală a Academiei de științe medicale a dezbătut recent 

probleme legate de contribuția cercetării științifice medicale la promovarea 
stării de sănătate a populației în condițiile vieții moderne. Pentru prima 
dată in cadrul unei manifestări științifice, medicii au abordat problematica 
omului sănătos, iar nu a celui bolnav. Ce argumente au stat la baza ale
gerii acestei teme ? întrebarea am adresat-o tovarășului prof dr Radu 
PĂUN, vicepreședinte al Academiei de științe medicale.

Goale le-au rămas buzu- 
din cauza amenzilor

la urmă, cel mai mult a
I

!
I
I
i
I
I
i
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Oaia 
sechestrată

Șoferul Ion Cojocaru efectua 
un transport de oi de la stațiu
nea Palas spre Constanța. La 
destinație, cind au fost din nou 
numărate, oile au ieșit cu una în 
minus. La insistențele celor care 
tot căutau oaia rătăcită, șoferul 
ridica din umeri nevinovat : „O 
fi sărit din mașină. Știți și dv. 
cum sint oile. Pacoste, nu alta I" 
Dar tocmai in clipa aceea, pen
tru a-l contrazice, „pacostea" de 
oaie a inceput să behăie, atră- 
gind atenția celor din jur. S-au 
uitat unul la altul și toți spre 
Șofer, iar acesta spre lada cu 
scule. Acolo se afla sechestrată 
oaia fără vină, care, chipurile, 
căzuse din mașină. Intr-adevăr, 
șoferul a făcut-o... de oaie.

I Și-a permis

I • ••
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permis
Aflindu-se in trecere prin ju

dețul Alba, Cornel Mierlușcă. 
din orașul Victoria, a fost găsit 
de organele de miliție conducind 
mașina personală cu defecțiuni 
tehnice care puneau in pericol 
siguranța traficului. I-a fost re
ținut permisul de conducere, tn 
loc să înlăture defecțiunile ma
șinii, Mierlușcă și-a permis să 
conducă autoturismul fără per
mis. A fost depistat de miliție, 
care i-a întocmit dosar de tri
mitere in judecată. Dar tot nu 
s-a astimpărat. Chiar a doua zi 
s-a urcat din nou la volanul 
mașinii și din nou a fost sur
prins de organele de miliție 
conducind tot fără permis.

Acum are cuvintul legea.

O recunoas»
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teti ?♦
Postul de miliție din stația 

C.F.R. Coșlariu, județul Alba, ne 
semnalează : „In noaptea de 
Anul nou 1979, pe linia ferată 
Coșlariu — Blaj, a fost găsită o 
piesă de la un utilaj greu, căzu
tă dintr-un mărfar. Deși s-a 
luat legătura cu toate stațiile de 
cale ferată, nu s-a reușit pină 
acum să se dea de urma păgu
bașului — in cazul de față, evi
dent, o întreprindere. Curios 
este faptul că nu s-a înregistrat 
incă nici o reclamație în acest 
sens. De neînțeles este faptul că 
piesa, adusă din import, are o 
greutate de circa 7—8 tone și 
valorează — după părerea noas
tră — citeva sute de mii de lei. 
Iată de ce vă rugăm să scrieți 
la ziar, că poate așa s-o găsi și 
păgubașul".

Care ești, neică? Te pomenești 
că respectiva piesă a fost cerută 
și cu... urgență !

I
Petre POPA
șl corespondenții ..Scinteii"

Cine dintre noi nu are 
vie in memorie legenda 
stejarului din Borzești ? 
Cine nți-și mai amintește 
de prietenul celui care a- 
vea să ajungă Marele Vo
ievod al Moldovei, de 
moartea lui tragică 7 Ste
jarul din Borzești rămine 
— așa cum mi-a mărturisit 
pictorul Gh. Mocanu, con
ducătorul cercului de 
sen ..Ion Diaconescu" 
Școlii generale nr. 
din . '
Gheorghiu-Dej 
de trează veghere 
dreptului libertății la 
al copiilor. Un simbol 
care urmașii de azi 
domnitorului moldovean 
foarte mult și, prin tot ceea 
ce fac, îl pun in lumină.

Copiii tinerei cetăți a pe
trochimiei de pe Valea 
Trotușului, fără a fi copii- 
minune. duc mai departe 
faima lui Stefan cel Mare 
și, treptat-treptat, iși fac 
ei înșiși loc intr-o nouă 
legendă. Aceasta a inceput 
să se nască in urmă cu 13 
ani, cînd inimosul profesor 
de desen Gh. Mocanu a 
descoperit pasiunea pentru 
culoare a elevilor săi. cînd, 
pornind de la un nucleu 
restrins de mici minuitori 
ai penelului, a pus bazele 
cercului ajuns azi celebru 
în toată lumea. Conceput 
ca o școală a creației, cer
cul grupează elevii unei 
singure școli, fără profil de 
artă, de la primul an de 
învățământ pină la absolvi
re, continuind după aceea 
să le urmărească drumul 
pină ce ei devin creatori 
sau rămin statornic în 
preajma fenomenului de 
artă. Numără 120 de mem
bri și mai mulți instructori, 
recrutați din -foștii elevi ai 
cercului. Are peste 200 de 
copii premianți și foarte

multe premii colective. Are 
zeci de expoziții deschise și 
o fișă de creație impresio
nantă, care începe cu pre
miul I la Concursul inter
național UNICEF. „Me
ridianele prieteniei" și con
tinuă cu premii de primă 
mărime obținute la Avignon, 
Paris, Berlin, Geneva, 
Haga, cu alte premii pri-

va. In țară, incepind din 
1971, nu a fost concurs or
ganizat de revista „Cuteză
torii" la care să nu se ob
țină premii coleitive și in
dividuale. Despre copiii 
cercului au scris persona
lități de primă mărime din 
țară și străinătate, aprecie
rile lor fiind de fiecare 
dată elogioase. In anul a-

de
al 
5 

municipiul Gheorghe 
un simbol 

asupra 
joc 

la 
ai 

tin

Copiii Oneștiului
iși înscriu gîndurile

și talentul
pe meridianele lumii

— Cel mai prețios bun al fiecărui 
om, al întregii populații este sănă
tatea, o stare care ne interesează 
deosebit de mult cînd o pierdem. 
Medicii se ocupă cu precădere de 
omul bolnav și mult mai puțin de 
cel sănătos. Medicina, ca știință, 
urmărește și ea în special aspec
tele patologice și reflectă atitudinea 
generală a omului întotdeauna gră
bit să se vindece de o boală declan
șată, dar care se îngrijește prea pu
țin de păstrarea și întreținerea sănă
tății. Se înțelege însă că este mult 
mai important să invățâm cum să 
promovăm sănătatea, adică să. invă- 
țăm cum să o păstrăm cit mai mulți 
ani posibil la nivelul actual al cu
noștințelor biomedicale. Pentru că 
sănătatea depinde 
de o serie de fac
tori care pot fi 
cultivați, dezvol
tați și folosiți în 
așa măsură încît 
să contribuie la 
îmbunătățirea să
nătății fiecărui 
om, a întregii 
fiecare om are 
tură sanitară 
apărător al sănătății lui și. totodată, 
a acelora din jur. Dacă la fiece semn 
de boală se va prezenta la medic, 
va preveni din timp evoluția ei. Se 
apreciază că bolile cardiovasculare, 
cancerul, afecțiunile renale ar fi mai 
puțin frecvente și mai puțin grave 
dacă s-ar cunoaște mai bine, de către 
populație, cauzele apariției lor.

— In prezent, specialiștii din 
lumea întreagă nu mai concep 
noțiunea de sănătate doar ca 
„absență a bolii". Ce a interve
nit nou în definirea stării de 
sănătate ?

— Conceptul de sănătate, definit 
de Organizația Mondială a Sănătății 
ca o stare de bine fizic, psihic și so
cial, presupune un echilibru, o ar
monie a funcțiilor organismului și 
relațiilor sale cu mediul înconjură
tor ; sănătatea este privită deci prin 
prisma capacității de adaptare a or
ganismului la mediu, de a reacționa 
și funcționa mai bine in acest mediu. 
Medicina modernă analizează omul 
în totalitatea sa, situîndu-1 intr-un 
amplu context ecologic și pune ac
centul pe faptul că alterarea sănă
tății, sau boala, se datorește unui 
dezechilibru, inadaptării la mediu, și 
nu acțiunii exclusive a factorilor pa
togeni. Reiese de aici rolul impor
tant pe care îl are studierea capa
cităților fiziologice ale omului con
temporan în funcție de condițiile 
concrete în care trăiește.

în ultimele decenii, în lumea în
treagă s-a afirmat o concepție nouă 
asupra sănătății, care are un accen
tuat caracter profilactic și profund 
umanist, dacă ne gindim că medicul 
nu mai așteaptă omul bolnav, pen
tru a-l trata, ci îl învață încă de 
cînd este sănătos cum să-și păstreze 
sănătatea. Tendința de a crea un 
concept nou asupra problemelor să
nătății, atit în medicină, cît și în rîn- 
dutile populației, se conturează astăzi 
tot mai precis în ‘înfăptuirea politicii 
sanitare din țara noastră. S-a des
chis, astfel, o direcție nouă pentru 
practica, invățămintul și cercetarea 
medicală din țara noastră. Cercetarea 
medicală, atit fundamentală, cît și cea 
aplicativă, va trebui să acorde mai 
multă atenție promovării stării de 
sănătate și medicinii omului sănătos.

— Noțiunea de „medicină a 
omului sănătos" fiind mai puțin

ișș

cunoscută, vă rugăm să o ex
plicați mai detaliat.

— „Medicina omului sănătos" nu 
se ocupă de aspectele patologici. 
propriu-zise, ci de promovarea capa 
citaților adaptative complexe ale 
organismului prin cooperarea indivi
duală și colectivă. Această nouă con
cepție a apărut din confruntarea 
omului modern cu mediul din ce în 
ce mai tehnologic, cu mediul natural, 
care, modificindu-se, solicită tot mai 
intens capacitatea de adaptare a or
ganismului.

în condițiile moderne, ăle redu
cerii contactelor cu mediul natural, 
ale desfășurării activităților profesio
nale (și chiar ale celor din timpul 
liber) in spații

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ

închise, viața solicită 
tot mai mult po
sibilitățile de a- 
daptare ale omu
lui sănătos. Crea
rea unor deprin
deri noi de ali
mentare, adesea 
necorespunzătoare 
(excese de calorii 

nutritive)colectivități. Dacă 
un nivel de cul- 

ridicat, el va fi un
genereazășl dezechilibre 

b serie de tulburări ale organismu
lui. Alimentația bogată în concen
trate de zaharuri sau 
abuzul de tutun, alcool și cafea, limi
tarea efortului fizic și suprasolici
tarea capacității intelectuale consti
tuie căi prin care capacitatea de 
adaptare a organismului poate fi 
diminuată. Așadar. în societatea mo
dernă, omul trebuie să Învețe să-și 
reglementeze modul de viață, să-și 
raționalizeze alimentația, să-și refa
că condiția fizică pentru a se putea 
integra cit mai bine în activitatea so
cială și, beneficiind de o sănătate vi
guroasă. muncind cu plăcere, să poată 
crea valori materiale și spirituale.

— Se poate spune că medicina 
sănătății este știința de a fi să
nătos.

— Medicina sănătății nu face 
bilanțul tulburărilor funcționale și 
al leziunilor, ci unul al forțelor de 
rezistență, al capacității de adaptare 
și de reacție a organismului. Ea nu 
stabilește ce este interzis, ci ne în
vață, intr-adevăr, arta de a fi sănă
tos, indică ceea ce este permis și 
necesar pentru păstrarea și promo
varea sănătății prin mijloace natu
rale și de igienă. De pildă, în cadrul 
sesiunii, o serie de comunicări s-au 
referit la modul în care factorii natu
rali și mișcarea contribuie la promo
varea sanogenezei. Studii efectuate 
timp îndelungat în stațiunile noastre 
balneoclimatice asupra factorilor na
turali terapeutici, cit și a posibilită
ților multiple de practicare a mișcării 
au demonstrat că toate acestea re
prezintă căi și mijloace prin care se 
realizează mecanismele de antrenare 
a organismului la variatele condiții de 
mediu (variații de temperatură, de 
umiditate, rezistență la ageriți pato
geni sau factori de infecție etc). S-a 
demonstrat că prin curele în natură 
sînt influențate fundamental termo- 
reglarea (însușirile organismului de 
a se adapta la variațiile tempera
turii), capacitatea de efort, mecanis
mele endocrino-metabolice, sindro
mul de hipokinezie, rezistența 
cifică a organismului etc.

Este o temă de reflecție și 
ales un îndemn pentru oameni 
folosi timpul liber cu folos maxim.

• Inocentul s PATRIA — 9: 11,45; 
14,30; 17,15; 20. FAVORIT — 9,30: 
12; 15; 17,30; 20.
• Inspectorul 
SCALA — 9,15;
18; 20,15.
• Substituirea i
11; 13; 15; 17,30,
• A fost regăsită compania a 7-a:
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,.30; 16; 18,15; 20,30.
• Vis de ianuarie : CAPITOL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Viața merge înainte : 
REȘTI — 9,30; 11,45: 14: 16 
20.30, GRIVITA — 9: 11,15: 
15,45; 13 : 20,15.
• Prima iubire : TIMPURI NOI
— 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15.
• Police Python 357 : CINEMA 
STUDIO — 10; 13; 16; 19. VICTO
RIA — 9; 11,45; 14,30: 17,15;
DRUMUL SĂRII - 9: 11,30; 14,30; 
17,15; 20.
• Veronica — 9.30; 11,15; 13,15,
Stepa — 15.30; 18; 20 : DOINA.
• Nea Mărin miliardar : BU- 
ZEȘTI — Q: 11,15; 13.30: 15,45; 18;
20.15.
fi Omul cu masca de fier : FERO
VIAR — 9; 11.15; 13,30: 15.45; 18;
20.15, MODERN — 9: 11,15: 13.30; 
15,45: 18; 20,15.
• Un om în loden : MELODIA
— 9; 11,15; 13.30; 15.30: 17.45: 20, 
FLAMURA — 9: 11,15; 13,30: 15,45: 
18; 20.15.
• Inspectorul
SIOR
20.15, 
15,45;
13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Copil de suflet — 9.45; 
Război și pace (seriile I și 
18,30 : CINEMATECA.
• Expresul de Buftea : DACIA —
9; 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20.15. PRO
GRESUL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18; 20.
• Clipa : BUCEGI — 9: 12: 15.30; 
19, MIORIȚA - 9; 12; 16; 19.
• Ciocolată cu alune : LIRA — 
9; 11,15; 13,30: 15.30: 18: 20, VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18.15;
20.15.
o Speriați-1 pe compozitor : FE
RENTARI — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 
13; 20.
• Cobra : COTROCENI — 10; 12; 
14; 16:18; 20.
• Brațele Afroditei : GIULEȘTI
— 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20,
TOMIS — 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18; 
20,15.
• împușcături în stepă : PACEA
— 9; 11.: 13; 15; 17,30; 20.
• Napoli se revoltă : FLOREAS- 

13; 15; 17.30: 20.

șl braconierii
11,30: 13.45: 15.45

de grăsimi.

ții, prozatorii și reporterii 
cenaclului, indrumați cu 
competență de profesorul 
și poetul Gh. Izbășescu, au 
obținut 149 de premii la 
diverse concursuri jude
țene și naționale. Au publi
cat in toate revistele pen
tru copii, in presa județea
nă și centrală, in revistele 
de cultură „Atengu", „Am
fiteatru" „Familia", „Croni
ca", „Luceafărul" ș.a. Sint 
prezenți în culegeri și 
plachete editate de C.C. al 
U.T.C. („Excelsior ’75, ’76. 
’77"), de C.J.O.P. Bacău, Bo
toșani, Brăila, Dolj, in alte 
volume, cum ar fi „Înteme
iere de dor. România", 
„Inscripții la Cintarea 
României" (ambele apăru
te la Bacău), tn anto
logia „Copiii cintă țara" 
(Editura didactică și peda
gogică, 1979). Au scos o 
plachetă proprie „Zburăto
rii 1“ și au pregătit pentru 
tipar „Zburătorii II". Cei 
250 de membri sint împăr- 
țiți tn 10 grupe, dar în toa
te domnește același climat 
al creației, aceeași atmosfe
ră de prietenie șt mii e- ere 
Manuela Ilie a obținut 14 
premii, Teodora Lupu 13, 
Viorica Gheorghiță 8, Bea
trice Manuela Cîrluoanță 7, 
Gabriela Alexandru și Ma
rie Christine Caraman cite 
5 și lista ar putea continua 
cu cei care acum sint stu- 
denți sau elevi la diverse 
licee.

Și unul și altul din aces
te cenacluri artistice se 
manifestă ca laboratoare 
din care-și iau zborul spre 
meridianele lumii ideile u- 
manismului nostru comu
nist, ale copilăriei fericite 
pe care o trăiesc toți co
piii de azi ai României so
cialiste.

BUCU- 
; 18.15 
: 13.30

20,

9:

Harry : gXCEL- 
— 9; 11,15: 13.30; 15.45; 18: 
AURORA — 9; 11,15; 13,30: 
18; 20, ARTA — 9: 11,15;

Cornel GALBEN

mal 
de a

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

11,45, 
li) -

spe-

nu fie păcălit

ani cere să se
42 de ani, este

eșuase
„Să-mi fi făcut el mie una ca 
vreun interes să se strice tă- Ioan nu a avut mină liberă și 

de conducere, dinsul acum preia 
funcție de conducere directă".
trei ierni avea să se vadă că nu

„Vrînd să părăsească încăperea unde se 
găsea, a fost lovită in cap cu un ibric. In
cidentul a determinat-o pe reclamantă să 
la

mite la expozițiile organi
zate in Japonia, S.U.A., In
dia, Cehoslovacia, Mongo
lia, Portugalia, Belgia și in 
alte colțuri de lume. A or
ganizat o expoziție cu lu
crări avind ca temă „De
clarația drepturilor copilu
lui" și a deschis Clubul 
UNICEF-30, bazat pe 
schimburi internaționale de 
dejtene. A ilustrat zeci de 
legende și basrrte, caie. 
deși foarte bine primite de 
„Salonul național de carte" 
Bacău — 1975, nu au fost 
incă . fructificate de nici o 
editură, iar o lucrare a co
piilor cercului decorează 
unul din interioarele Pala
tului Națiunilor din Gene-

cesta activitatea cercului 
este mai bogată ca oricind 
și forurile locale ar putea 
să satisfacă dorința micilor 
pictori de a avea in oraș 
„Galeria de artă a copilu
lui". Ar fi nu numai un act 
îndreptățit de cultură, ci și 
o pildă pentru toate orașe
le lumii in Anul internațio
nal al copilului.

Mulți dintre membrii cer
cului sint și colaboratori 
activi ai cenaclului „Zbu
rătorul" al Casei pionieri
lor și șoimilor patriei din 
municipiu, cenaclu care, 
deși are doar cinci ani de 
activitate, a devenit cunos
cut in întreaga țară, tn a- 
ceastă scurtă perioadă, poe-

Amigo, furnizor 
de „Kent"

— De unde aveai țigările?
— De la „Amigo".
— Amigo și mai cum?
— Amigo... din județul Ilfov.
Cu toate că erau de mult în relații de 

afaceri, Mircea P. nu știa nimic altceva 
despre furnizorul lui de cartușe cu „Kent", 
în timpul interogatoriului îi venea mereu 
în minte felul detestabil în care 
combinația, 
asta? Avea 
rășenia?"

Era în a 
cînd Amigo

Le-au deschis exact cînd le era lumea mai 
dragă. Unii le-au oferit persoanelor cu care 
voiau să se pună bine. Surpriza a fost 
mai tare ca monedele de 3 lei din plăcinte, 
în cartușul de Kent („Khent", cum scrie 
vînzătoarea II Lenuța, de, la cofetăria 
„Sud"), erau zece pachete cu cite 20 de 
țigarete „Naționale", despre care unii fu
mători susțin că sînt cele mai sănătoase. 
Pentru completarea spațiului gol, mai e- 
xistau și cite zece cutii cu chibrituri. Nici 
nu se asortează să aprinzi „Naționalele" cu 
bricheta.

Morala primei 
lovituri

doua parte a lunii decembrie, 
________ i-a oferit un ultim stoc de zece 
cartușe, să le plaseze pachet cu pachet. în- 
cărcîndu-se cu „marfa", Mircea P. a ieșit 
la vad să caute clienți. Surpriza l-a fulge
rat pur și simplu. I-au trebuit citeva 
ceasuri să-și tragă suflarea, să-și adune 
gîndurile. „Pagubă mare, două mii jumate- 
trei mii. Ce-i de făcut?"

Mai întîi, și-a înfrînat pornirea de a de
sigila și celelalte nouă calupuri. Apoi a aș
teptat. Să se apropie revelionul. Cu două 
zile inainte de Anul nou s-a aruncat intr-un 
voiaj fulger în zona „Șerban Vodă — Di- 
mitrie Cantemir". într-un aprozar și o co
fetărie a scăpat de șase din ele. A mers ’ 
direct la urechea vînzătorilor : „Vrei niște 
Kent?" Care vînzător de aprozar sau chiar 
de cofetărie nu-și dorește să pufăie ceva 
cosmopolit la revelion! Plus relațiile, plus 
obligațiile. „Cu cit il dai?" „Cu treizeci, dar 
dacă iei un cartuș — cu douăzeci, iar dacă 
iei mai multe, cu cinsprezece lei pache
tul". Spirit comercial, toți vinzătorii intre 
bați s-au grăbit să ia cite două cartușe.

în ziua de 12 septembrie 1978, părțile 
puteau răsufla ușurate. Se ajungea la a- 
ceeași soluție judecătorească ce fusese des
ființată cu trei ani și cinci luni in urmă. 
Dar se ajungea nu de-a dreptul, cum n-ar 
fi avut nici un haz, ci pe după plop și 
peste dealuri, hoinărind pe traseele viciilor 
de procedură și jucînd baba-oarba in la
birintul chichițelor avocățești. Formaseră 
încă două dosare, cu probe aproape identi
ce, majoritatea chiar trase la xerox, indo- 
paseră încă doi purcei de carton cu kilo
grame de hîrtie, mizase fiecare pe regula 
maximei șanse procesuale. Nu cîștigaseră 
nimic în plus, dar se despărțeau liniștiți 
că a făcut fiecare totul să 
de către celălalt.

Cînd un bărbat de 61 de 
despartă de partenera lui de
de presupus că a reflectat îndelung. Inițial, 
Judecătoria Cimpina a admis acțiunea so
ților B. Tribunalul Prahova a respins-o.

Dată fiind afecțiunea deosebită pe carp 
pirita o are față de reclamant, dorința a- 
cesteia de a reface căminul conjugal", pe
rorase avocatul piritei, „solicităm admite
rea recursului, casarea sentinței și, în fond, 
respingerea acțiunii de divorț, cu cheltuieli 
de judecată conform chitanțelor depuse".

în fața emoției pe care o stîrneau senti
mente atit de durabile, nimeni nu s-a mai 
întrebat pentru ce punea recurenta la te
melia refacerii căminului decontarea cheltu
ielilor de judecată. Ea însă a avut grijă 
să se ocupe virtos de restabilirea armoniei 
conjugale, pe calea originală a întîlnirilor 
la tribunal. în următorii doi ani, și-a îm
brățișat venerabilul soț cu 7 acțiuni de di
ferite feluri, și-au trimis bezele pe hirtla 
parfumată a citațiilor la peste 30 de înfăți
șări, s-au revăzut scrîșnind de pasiune la 
partaje, acțiuni directe și alte asemenea 
gingășii. în sfirșit, s-a introdus a doua oară 
divorțul, fără ca între timp să-și fi spus 
măcar o dată „bună ziua". Motivele, cum 
spuneam, aceleași.

De ce a mai fost nevoie de întreaga co
medie? Să se fi încercat o ultimă șansă de 
chibzuire ? Nici vorbă. Totul a fost un 
joc procesual. Strategia răsucirii unui prin
cipiu juridic, consacrat în numele dreptă
ții, dar, iată, răsturnat prin abuz de drept. 
Se știe că, în mod categoric, reclamantul 
e apărat de riscul desfacerii căsătoriei din 
vina sa exclusivă. Prin simplul fapt că 
reclamă, el nu riscă decît, cel mult, o ju
mătate de culpă. La prima cîntare a pro
hodului acestei căsnicii neviabile, recla
mant apucase a fi el. Pirita a mimat ino
cența și afecțiunea cu singurul scop de a 
răsturna rolurile. După dreptate și după 
probe, vinovațl erau amindoi. Pe ea au 
preocupat-o însă nu regretele, ci șansa 
procesuală. Să recîștige ocazia primei mu
tări. Din dorința piritei de a deveni re
clamant, căsnicia soților B. a mai agonizat 
2 ani și 5 luni, întreținută cu reclamații și 
citări la tribunal.

Pledoarie pentru 
mina ocupată

Cînd s-a propus adunării generale a 
membrilor C.A.P. Valeapai să-1 aleagă pe 
inginerul șef Cianadi Ioan în funcția de 
președinte, adunarea — după cum scrie in 
procesul verbal încheiat la 23 octombrie 
1975 — „a aprobat propunerea în unanimi
tate, avind un singur vot contra". Era 
votul țăranului Lighezan Vasile, care a în
trebat simplu: „De ce tov. Miloș Trifon nu 
este bun și tov. Cianadi loan este bun?" 
De la prezidiu s-â răspuns indirect: „Tov 
Cianadi 
directă 
această

Peste 
e deajuns să ai „mină liberă" (liberă față 
de cine?) ca să fii un bun președinte de 
C.A.P. Ba chiar e indicat ca și președintele 
și toți ceilalți să aibă miinile cit mai ocu
pate. De prea multe mîini libere, animalele 
au rămas nehrănite și, in primăvara 1978, 
au început să piară in serie. Unele mureau 
de frig, altele de foame, altele și de frig 
și de foame. în 4 luni s-au pierdut 94 de 
capete, din care 44 de oi (una a fost răpită 
de lup). Adepții umorului negru susțin că 
și lupii evitau oile scheletice scoase de 
C.A.P. Valeapai, tn decembrie și ianuarie, 
la „pășunat".

Contestînd paguba ce i-a fost imputată, 
președintele cooperativei s-a plins justiției 
că 3 tone de uruialâ au fost luate din cota 
C.A.P. Valeapai și repartizate altei unități. 
E adevărat, S-a procedat așa, pentru că, 
tot umblîndu-se cu mîinile libere, concen
tratele pentru Valeapai se stricau neridi
cate, în timp ce alte cooperative se rugau 
să li se mai dea. Iar cei din Valeapai nu

le-au ridicat, deoarece miinile lor .alergau 
harnic pe hirtie, finind o evidență a stocu
rilor foarte optimistă. Astfel, din scriptele 
economistei Elena Danciu rezultă că in 
miezul iernii cooperativa ar fi dispus de 
9 vagoane de porumb, 31 vagoane de semi- 
siloz, 6—7 vagoane de fin și paie. In schimb, 
ciobanii au declarat că finul era puțin, cu 
corpuri străine și mult pipirig.

Cînd direcția agricolă județeană a împu
ternicit o comisie formată din trei mediii 
veterinari să cerceteze cauzele mortalități- 
lor de la Valeapai, omul cu mina liberă n-a 
vrut să stea de vorbă și a încuiat evi
dențele. Atitudinea sa recalcitrantă nu l-a 
scutit de cuvenita, dreapta imputație. 
Chiar dacă prejudiciul s-a recuperat, chiar 
dacă ferma zootehnică a fost îndreptată 
spre făgașul cel gospodăresc, e bine să se 
rețină că esențialul pentru o unitate agri
colă sînt nu miinile libere, ci mîinile 
ocupate.

Din caietul 
grefierului

unele măsuri de siguranță".
(Dosarul 107/74 al Comisiei de ju
decată nr. 1 de pe lingă Consiliul 
popular al orașului Sinaia)

„Precizez că pirita are foarte mulți negi pe 
piciorul drept, fapt pe care ea nu mi l-a co
municat înaintea căsătoriei sale cu mine".

(Motivul principal al divorțului in
tentat de M. Șt. din Reșița).

Sergiu ANDON
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IN COLECȚIA BE TEXTE MESE DIN GlNDIREfl SOCIAL POlITICfi 
A TOVARASULDI NICOLAE CEAUSESCU. UN NOU VOLUM:

„Lichidarea subdezvoltării, 
a decalajelor dintre state, făurirea 
noii ordini economice internaționale 

-probleme cardinale 
ale zilelor noastre"

ÎNTÎLNIRI LA C.C. AL P.C.R.

(Urmare din pag. I) 

rală a capitalismului, cu toate conse
cințele pe care acestea le au asupra 
colaborării și păcii internaționale". 
Tocmai în acest sens, în concepția 
președintelui Nicolae Ceaușescu noua 
ordine este nu numai economică, ci, 
concomitent, și o nouă ordine poli
tică internațională.

Această apreciere își capătă înțele
sul integral în conjuncție cu ideea, 
reluată în diferite forme, potrivit 
căreia „noua ordine economică in
ternațională presupune o revoluție in 
relațiile dintre state". Edificarea 
noului sistem de relații internaționale 
rep zintă, așadar, un proces de rup
tură 'cu vechiul sistem și. în același 
timp, un proces încărcat cu întregul 
conținut pe care conceptul de revo
luție îl are în teoria materialismului 
dialectic. Aceasta rezultă chiar din 
sublinierea ideii că „lichidarea sub
dezvoltării și instaurarea noii ordini 
economice internaționale reprezintă o 
continuare firească a luptei pentru 
lichidarea tuturor vestigiilor colonia
lismului și neocolonialismului. pentru 
abolirea definitivă a politicii impe
rialiste pe plan mondial". In sfîrșit, 
o perspectivă cu totul nouă pentru 
situarea acestui proces în proffesul 
revoluționar mondial se deschide 
prin teza după care „se poate spune 
că lupta pentru lichidarea raporturi
lor de inegalitate și asuprire, pentru 
o nouă ordine economică și politică 
constituie o expresie a înfruntării 
dintre asupritori și asupriți, dintre 
bogați și săraci pe arena mondială, 
in fond o oglindire a luptei de clasă 
pe plan internațional".
Pornind de la conținutul epocii noas

tre în toată diversitatea și' complexi
tatea sa și analizînd în profunzime 
cerințele obiective ale dezvoltării 
lumii contemporane, caracterizată, 
între altele, printr-o interdependență 
crescîndă și coexistența unor sisteme 
diferite, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
dezvăluie corelațiile subtile ce tre
buie să existe între factorii interni 
și cei internaționali. în capitolele 
patru și cinci se conturează cu o ex
tremă claritate, pe de o parte, ideea 
că înfăptuirea noii ordini economice 
internaționale trebuie să fie rodul 
ințelegerii și conlucrării tuturor sta
telor, iar pe de altă parte, teza că 
rolul hotăritor in lichidarea subdezy 
voltării revine eforturilor propriului 
popor, reclamînd. totodată, o largă 
cooperare internațională.

Capitolul al șaselea prezintă selec
tiv, pe baza exemplului României, 
ideea rolului hotăritor al factoruțhi 
intern în expresia pe care ea o 
capătă atunci cînd este materializată 
intr-o strategie națională a dezvol
tării. în fiecare din ipotezele anali

tv • SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT
DUMINICA, 6 MAI

PROGRAMUL 1

8,30 Gimnastica la domiciliu
8.40 Tot înainte
9,25 Șoimii patriei
9.35 Film serial pentru copii : Insula 

misterioasă. Episodul 11
10.00 Viata satului
11.30 Pentru căminul dumneavoastră
... $ Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13.05 Album duminical
14.45 Șah mat în... 15 minute 1
15,00 Film serial : Dickens la Londra. 

Episodul 8
15,55 Cutezători spre viitor. Emisiune 

concurs pentru pionieri și școlari.
17.00 Reportaj de scriitor
17.20 Telesport
18,00 Fotbal. Repriza a Il-a a meciului 

Sportul studențesc — F.C. Argeș 
din campionatul național divizia A 
(transmisiune -directă de la sta
dionul Steaua)

18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.30 Strălucită solie a prieteniei, 

colaborării și solidarității — VI
ZITA tovarășului nicolae 
CEAUȘESCU IN REPUBLICA 
POPULARA MOZAMBIC

20.05 Film artistic : ..O viață într-o zl“. 
Premieră pe țară. Producție a stu
diourilor americane

21.45 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2

10,00 Concert educativ
11.45 Teleșcoală
12.30 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19.30 Strălucită solie a prieteniei, 

colaborării și solidarității — VI
ZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU IN REPUBLICA 
POPULARA MOZAMBIC

20.05 Bijuterii muzicale
20.35 Telerama
21.05 Clubul tineretului
21.45 Efigii lirice

LUNI, 7 MAI 

zate și în toate împreună, economia 
națională apare ca fiind cadrul de 
bază al progresului economic și so
cial al fiecărei națiuni. Sînt reliefate 
rolul națiunii și al suveranității ca 
forțe motrice ale dezvoltării social- 
politice în lumea de azi ; dezvoltarea 
armonioasă, echilibrată și rapidă a 
tuturor sectoarelor economice ca o 
condiție esențială a lichidării sub
dezvoltării, necesitatea ca fiecare 
țară să aloce pentru dezvoltare o 
parte corespunzătoare din venitul 
național ; imperativul creării unei 
industrii moderne și a unei agricul
turi de înaltă productivitate ; necesi
tatea creării unei baze proprii de 
cercetare-dazvoltare și a formării de 
cadre în pas cu cerințele revoluției 
științifico-tehnice ; cerința unor pro
funde transformări economice și 
sociale.

Capitolul al șaptelea selectează 
texte care se referă la principiile pe 
care trebuie să se întemeieze și la 
direcțiile de acțiune pe plan mondial 
pentru edificarea unei noi ordini eco
nomice internaționale. Aici, ca și în 
alte capitole, un laitmotiv este nece
sitatea așezării trainice a relațiilor 
dintre state pe temelia unor principii 
noi, de libertate, egalitate suverană, 
de dreptate și echitate, democratizarea 
relațiilor internaționale, a Organiza
ției Națiunilor Unite și întărirea ro
lului acesteia, inclusiv in făurirea 
unei noi ordini economice interna
ționale.

în afară de tema sprijinirii efortu
rilor popoarelor pentru lichidarea 
subdezvoltării, cititorul va găsi aici 
o serie de idei profunde privind 
anatomia și fiziologia sistemului 
mondial nou, care ar urma să fie 
creat prin eforturi comune. Acesta ar 
urma să fie un sistem deschis, liber 
de îngrădiri, de bariere artificiale și 
discriminări, un sistem capabil să 
asigure accesul tuturor statelor la 
cuceririle științei, tehnicii și culturii 
universale. El ar trebui, in concepția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, să se 
întemeieze pe mecanisme de natură 
să-i asigure stabilitatea, atît în raport 
cu impulsurile care vin din raportul 
schimbător între cerere și. ofertă, și 
din particularitățile actuale ale pieței 
mondiale, cît și sub raportul angre
najelor monetare.

De o deosebită importanță prin
cipială este teză asigurării unor 
corelații judicioase între prețurile 
produselor industriale și cele ale ma
teriilor prime, între acestea și pretu
rile produselor agroalimentare, inclu
siv între prețul petrolului și alte 
produse.

Capitolul al optulea subliniază le
gătura strinsă care trebuie să existe 
între dezvoltare și dezarmare, deci 
intre dezarmare și edificarea noii or

FOTBAL: Azi,
Campionatul diviziei A la fotbal 

continuă astăzi cu meciurile etapei a 
XXIX-a, care are următorul pro
gram : Dinamo — Chimia Rm. Vilcea 
(stadionul Dinamo) ; Sportul studen
țesc — F.C. Argeș (stadionul Steaua); 
F.C. Bihor — Politehnica Timișoara ; 
U.T.A. — Universitatea Craiova : Po
litehnica Iași — F.C. Baia Mare ; 
F.C. Corvinul — Gloria ; C.S. Tîrgo- 
viște — Olimpia ; Jiul — A.S.A. ;

Au început campionatele europene de box
La Sporthalle din Koln, în pre

zența a 1 500 de spectatori au înce
put simbătă seara intrecerile celei 
de-a 23-a ediții a campionatelor eu
ropene de box, competiție la care 
participă 156 de pugiliști din 23 de 
țări. în primul meci al galei inaugu
rale, pugilistul român de categoria 
muscă Radu Daniel a qîștigat prin 
K.O. tehnic în prima repriză meciul

în cîteva rînduri
• Cea de-a treia etapă a competiției 

cicliste internaționale „Cursa munți
lor". disputată pe traseul Sinaia — 
Bran — Sinaia (120 km), a revenit 
rutierului român Mircea Romașcanu 
in 3h 08’ 17”. în același timp cu în
vingătorul a sosit Ionel Gancea 
(Steaua). în clasamentul general in
dividual, pe primul loc a tre
cut Mircea Romașcanu, urmat de 
Gancea la 31”, A. Filsen (Dinamo 
U.R.S.S.) la r 30” și A. Bobeică (Me
talul Plopeni) la 1’ 59”. Astăzi se 
desfășoară ultima etapă Sinaia — 
București (118 km) cu sosirea în jurul 
orei 12,00, pe str. Ion Ionescu de la 
Brad.
• Aseară la Rijeka, în Cupa mon

dini, pornindu-se de la considerentul 
că prin realizarea de pași în direcția 
opririi cursei înarmării și reducerii 
cheltuielilor militare s-ar crea fon
duri în stare să contribuie atît la pro
gresul economico-social al fiecărei na
țiuni, cit și la lichidarea subdezvol
tării, pe plan mondial. în același 
context se expune, în lumina cerin
țelor unei lumi radical restructurate, 
o viziune realistă și fertilă asupra 
unora dintre marile probleme care 
confruntă omenirea — problema ali
mentației, problema materiilor prime 
și energiei, a așezărilor umane, a fo
losirii mărilor și oceanelor etc.

Nota dominantă a capitolului ur
mător, care plasează eforturile pen
tru edificarea unei noi ordini în con
textul tendințelor pozitive și negative 
ce se înfruntă pe plan mondial, o 
constituie încrederea nestrămutată a 
președintelui României în triumful 
inevitabil al luptei popoarelor pentru 
crearea unei lumi mai drepte și mai 
bune. Secretarul general al partidu
lui, președintele republicii pune un 
accent deosebit pe imperativul întă
ririi solidarității între toate forțele 
progresiste, democratice, antiimpe- 
rialiste, pe unitatea de acțiune a ță
rilor în curs de dezvoltare și, in acest 
context, a „grupului celor 77“ și a 
mișcării țărilor nealiniate, precum și 
pe necesitatea sprijinului mai activ 
din partea țărilor socialiste, a miș
cării comuniste și muncitorești, a 
mișcărilor democratice și progresiste.

Ultimul capitol se referă la colabo
rarea României socialiste cu țările in 
curs de dezvoltare, în eforturile 
pentru soluționarea problemelor car
dinale ale vieții internaționale. 
Parcurgînd aceste pagini, cititorului 
îi va apărea subliniată și mai preg
nant semnificația majoră pe care o 
îmbracă vizitii recentă pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a făcut-o 
în unele țări de pe continentul 
african.

Apariția acestui volum, în ajunul 
celei de-a V-a sesiuni a Conferinței 
Națiunilor Unite pentru Comerț si Dez
voltare, în anul Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Știință și Tehnologie și 
cu un an înainte de sesiunea specială 
a Adunării Generale a O.N.U., consa

crate noii ordini economice interna
ționale, este nu numai un important 
eveniment politic național, în sensul 
de a pune la îndemîna activiștilor 
frontului ideologic, întregului partid 
și popor o importantă armă ideologi
că și un inestimabil instrument de 
lucru, ci și o nouă contribuție majoră 
a României, a partidului nostru co
munist, la dezvoltarea și îmbogățirea 
teoriei revoluționare, Ia elucidarea 
căilor progresului în lumea contem
porană și ia accelerarea lui.

în divizia A
S.C. Bacău — Steaua. Toațe meciurile 
vor Începe la ora 17,00.

Posturile noastre de radio vor 
transmite alternativ, aspecte de la 
toate jocurile etapei. Transmisia se 
va efectua pe programul I. cu începere 
dș la ora 16,45. La televiziune se va 
transmite, în direct, repriza secundă a 
meciului Sportul studențesc — F.C. 
Argeș.

cu Harald Koerper, campionul R. F. 
Germania.

Alte rezultate la categoria muscă : 
Orban (Ungaria) învinge la puncte 
pe Russell (Irlanda) ; Kegebein 
(R. D. Germană) întrece la puncte 
pe Montero (Franța) ; Dejan (Iugo
slavia) dispune la puncte de Jensen 
(Danemarca).

dială la polo pe apă, meciul dintre 
echipele României și R. F. Germa
nia s-a terminat la egalitate 4—4 
(2—2, 0—1, 1—1, 1—0).

• în turneul internațional masculin 
de volei de la Szekesfehervar (Un
garia), selecționata României a în
trecut cu scorul de 3—1 (15—6, 6—15, 
15—7, 15—13) echipa orașului Lenin
grad. într-un alt joc al turneului, 
formația Cubei a învins cu 3—1 re
prezentativa Franței.
• Simbătă, la Praga, în meci re

tur pentru preliminariile turneului 
olimpic de fotbal, echipa Ceho
slovaciei a învins cu scorul de 4—0 
(1—0) formația Bulgariei. în primul 
joc, echipa bulgară cîștigase cu 1—0.

La invitația C.C. al P.C.R., Dov 
Zakin, secretar cu probleme interna
ționale al Partidului Muncitoresc Unit 
din Israel (MAPAM), a făcut o vi
zită in țara noastră, în perioada 26 
aprilie — 5 mai a.c.

Cu acest prilej oaspetele a avut 
intîlniri și convorbiri la C.C. al 
P.C.R. cu tovarășul Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R. în 
cadrul convorbirilor, s-a procedat la

★
în perioada 3—5 mal ne-a vizitat 

țara o delegație a Partidului Avan
gărzii Populare din Costa Rica, for
mată din Arnoldo Fereto Segura și 
Mario Solis Porras, membri ai Co
misiei Politice și ai Secretariatului 
C.C. al P.A.P.

Cu acest prilej au avut loc intîl
niri și convorbiri la Comitetul Cen
tral al P.C.R., cu tovarășii Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ilie

Plecarea delegației Partidului Socialist 
Democratic Italian

•
Sîmbătă dimineața a părăsit Capi

tala delegația Partidului Socialist 
Democratic Italian, condusă de Pietro 
Longo, secretar general al partidului, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., a 
făcut o vizită de prietenie in țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii

Convorbiri 
româno

La Arad și Oradea au avut 
loc intilniri de lucru între Ion 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, și Istvan Sol- 
tesz, ministrul industriei construcții
lor de mașini și metalurgiei din 
R.P. Ungară Părțile au analizat sta
diul îndeplinirii sarcinilor ce le revin 
celor două organe centrale de resort, 
stabilite cu prilejul întîlnirii caie a 
avut loc, la Oradea și Debreczin, intre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Janus 

. Kadar, precum și perspectivele dez
voltării schimburilor comerciale, spe
cializării și cooperării in producție. 
Apreciind cu satisfacție că cooperarea 
și schimburile In domeniul construc
țiilor de mașini dintre România și 
Ungaria au cunoscut un curs ascen
dent in ultimii ani — ponderea con
strucțiilor de mașini în totalul schim
burilor dintre cele două țări depășind 
50 la sută — miniștrii de resort au

Cronica
La Academia de studii economice 

din București s-au desfășurat, sim
bătă, lucrările unui simpozion știin
țific dedicat aniversării a 161 de ani 
de la nașterea lui Karl Marx.

Cu acest prilej au fost prezentate 
comunicările „Teoria lui Karl Marx 
despre concordanța relațiilor de pro
ducție cu forțele de producție și po
litica P.C.R. de perfecționare a rela
țiilor de producție" — prof. dr. 
N.N. Constantinescu. membru cores
pondent al Academiei Republicii So
cialiste România ; „Criterii de eva
luare a gindirii economice formulate 
de către Karl Marx și aplicarea lor 
la istoria gindirii economice româ
nești" — prof. dr. I. Nicolae Văleanu; 
„Națiunea și relațiile dintre națiuni 
in concepția socialismului științific"
— conf. dr. C. Vîlsan și conf. cir. 
A. Andriș ; „«Capitalul» și semnifi
cația demersului critic al Iui Karl 
Marx" — asistent D. Teodoroiu ; 
„Problematica umanismului in con
cepția filozofică a lui Karl Marx"
— conf. dr. E. Voiculescu ; „Parti
dul comunist — principalul fac
tor al conștientizării și organizării

Ce gîndește, primăvara, un om al pîinii
(Urmare din pag. I) 

acum 25 de ani in Banat, m-am că
sătorit cu o.șvăboaică, avem un co
pil care este) student la agronomie și 
căruia vreau să-i predau ștafeta. 
M-am legat strîns de satul în care 
mi-am întregit formarea mea ca spe
cialist in agricultură și formarea 
mea de om. împreună și prin acești 
oameni minunați mi-am realizat 
multe din visurile mele.

— Ați fi dobîndit in altă parte, cu 
alți oameni, aceleași succese ?

— îmi este greu să răspund. Cu 
fiecare mutare a mea am găsit oa
meni harnici, gospodari. Am lucrat 
cu români, germani, sîrbi, maghiari. 
Cu fiecare in parte, indiferent de 
naționalitate, am muncit în bună co
laborare și prietenie. împreună 
ne-am străduit, împreună am cules 
roadele.

— Ce este specific în conducerea 
unei mari unități agricole ?

— Sistemul de a conduce este și 
rămîne o artă. Experiența dobindită 
și calificarea vin să întregească a- 
ceastă artă. Pentru mine, arta de a 
conduce în agricultură este forma 
optimă de a lega pămîntul de om, 
omul de pămînt. Un specialist agri
col trebuie să fie un bun psiholog, 
să cunoască tainele subtile ale vie
ții, să înțeleagă tainele combinații
lor chimice, ale problemelor meca
nice, ale problemelor umane, pentru 
că în confruntarea cu ‘ viața el este 
pus să răspundă tuturor probleme
lor din toate meseriile (sau în orice 
caz foarte multe), spre deosebire de 
alte domenii care cer rezolvarea nu
mai a problemelor specifice unei sin
gure meserii. Specialistul din agri
cultură trebuie sâ răspundă la toate 
solicitările numai bine sau foarte 
bine.

— De ce ați rămas fidel agricul

un schimb reciproc de informații pri
vind preocupările actuale ale celor 
două partide și au fost abordate pro
bleme de interes comun privind evo
luția situației Internaționale.

De asemenea, Dov Zakin a avut o 
tntîlnire la Comitetul județean Argeș 
al P.C.R. și a vizitat obiective cu ca
racter economic, social-cultural, isto
ric și turistic din municipiul Bucu
rești, din județele Brașov, Argeș și 
Vilcea.

★
Rădulescu, secretar al C.C. ai P.C.R., 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R. în cadrul 
convorbirilor a avut loc un schimb 
reciproc de informații și de vederi, 
în probleme de interes comun pri
vind activitatea și preocupările ac
tuale ale celor două partide.

Totodată, oaspeții au vizitat obiec
tive cu caracter economic și social 
din municipiul București și din ju
dețul Prahova.

Virgil Cazacu și Constantin Dăscă- 
lescu, membri ai Comitetului Politic 
Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., Mircea Angelescu, redactor- 
șef adjunct al ziarului „Scînteia".

A fost prezent Ernesto Mario Bo- 
lasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

economice 
ungare
stabilit noi măsuri privind dezvolta
rea cooperării și specializării. în 
acest context a avut loc semnarea 
unui protocol care prevede dezvol
tarea livrărilor reciproce pentru pe
rioada 1981—1985, precum și noi căi 
de lărgire a cooperării în producția 
de utilaje tehnologice complexe, a 
utilajelor pentru industria chimică, 
industria alimentară, electronică, 
electrotehnică, a mijloacelor de 
transport auto, mașinilor-unelte și în 
alte domenii. Totodată, s-a stabilit 
extinderea convențiilor de cooperare 
realizate in acest cincinal, precum și 
lărgirea ariei de cooperare pentru 
cincinalul 1981—1985. Au fost vizitate, 
cu acest prilej, întreprinderea de 
strunguri din Arad, întreprinderea 
„înfrățirea" din Oradea și Fabrica 
de mașini-unelte din Beiuș.

(Agerpres)

zilei
revoluționare a clasei muncitoare. 
P.C.R. — centrul vital al națiunii 
noastre socialiste" — prof. dr. M. Pe
trescu și conf. dr. M. Iovanelli.

★

în suita manifestărilor consacrate 
Anului internațional al copilului, 
simbătă dimineață a avut loc în Ca
pitală festivitatea acordării Diplomei 
și medaliei „Meritul'pionieresc", pre
cum și a unor premii copiilor care 
au săvîrșit deosebite fapte de cute
zanță.

Inițiată de Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor, în colaborare 
cu Ministerul Educației și învățămîn- 
tului. Muzeul de istorie a Republi
cii Socialiste România, Comandamen
tul trupelor de pompieri, Inspectora
tul General al Miliției și Revista „Cu
tezătorii", această acțiune a răsplătit 
curajul a 19 pionieri din întreaga țară, 
care au salvat vieți omenești și im
portante bunuri materiale, au făcut 
valoroase descoperiri arheologice sau 
care au restituit mari sume de bani 
găsite întîmplător.

(Agerpres)

turii ? Ce rol joacă in această deci
zie a dumneavoastră funcția pe care 
o dețineți 1

— Dacă ,m-aș mai naște o dată, tot 
specialitatea asta aș alege-o. Este 
meseria în care răsplata trudei tale 
vine aproape imediat. Nu trec pa
tru sau cinci luni de zile în aplica
rea unei măsuri fără ca să-ți vezi 
confirmată gindirea : în bine sau in 
maî puțin bine. Slujim nemijlocit 
omul și este un țel extraordinar pen
tru fiecare agricultor să ofere seme
nilor bucata de pîine, pe care fie
care dintre noi o dorim pe masă cît 
mai mare, mai pufoasă, mai albă, 
dacă se poate și mai dulce. Nu exis
tă satisfacție mai mare decît să știi 
că bucată de pîine așezată pe masa 
oamenilor țării poartă sudoarea 
muncii tale, a colectivului în care lu
crezi.

— Cum participați la viața satu
lui ?

— în acești 25 de ani am partici
pat la fiecare succes dobîndit de sal; 
prin munca mea și prin întreprinde
rea noastră am reușit să mă leg or
ganic de această așezare. Și toate a- 
cestea nu se pot da deoparte ca o 
amintire vagă, ca o draperie, ca o 
carte citită. La noi în sate, unde a 
pătruns lumina electrică, s-a schim
bat radical și felul de a gîndi al o- 
mului. Fiind martor la aceste prefa
ceri revoluționare, doresc să fiu și 
martor al „primăverii agriculturii 
românești". A agriculturii moderne, 
de înalt randarhent, la care ne în
deamnă tovarășul Nicolae Ceaușescu.

— Ce ați vrut să realizați și nu 
ați reușit încă 7

— Aș fi vrut ca toți oamenii cu 
care lucrez să aibă conștiința depli
nă a meseriei, precum și a muncii 
împlinite. Pe măsura condițiilor și a 
cerințelor asigurate de partid.

Din viața partidelor 
comuniste si muncitorești

R 1

Poziția P. C. Italian în problema alegerilor 
pentru parlamentul vest-european

Congresul al 15-lea al P.C. Italian, care s-a desfășurat recent la 
Roma, a aprobat programul partidului in perspectiva alegerilor pentru 
parlamentul vest-european, care urmează să aibă loc la 10 iunie a.c. 
Publicăm mai jos extrase din acest document, apărut in ziarul „l’Unită".

Alegerile de la 10 iunie, se arată 
In prima parte a programului, re
prezintă un mare eveniment po
litic, menit să influențeze profund 
condițiile de viață ale popoarelor din 
țările C.E.E. Se pune problema afir
mării unor noi orientări politice și 
economice, în măsură să scoată comu
nitatea vest-eu£opeană din criza in 
care se află în prezent. Comuniștii 
italieni intenționează să se prezinte 
în fața corpului electoral cu un pro
gram profund înnoitor, pentru schim
barea stărilor de lucru din Italia și 
din Comunitatea Economică Europea
nă (C.E.E.), pentru promovarea demo
crației, pentru progres și cooperare 
între popoare.

Referindu-se la situația și frămin- 
tările existente în cadrul C.E.E., do
cumentul arată că acestea reprezintă 
un moment și, totodată, o consecință 
a profundelor zguduiri prin care trece 
întreaga lume și care iși au manifes
tările cele mai acute în fenomenele 
de criză ale sistemului capitalist occi
dental și care afectează relațiile 
internaționale in ansamblul lor. 
Premisele dezvoltării economice a Oc
cidentului în deceniile trecute — în
deosebi stabilitatea monetară, costu
rile scăzute ale energiei, forța de 
muncă ieftină, inclusiv cea repre
zentată de imigranți — au dispărut. 
Ritmul dezvoltării s-a încetinit, .rata 
inflației a crescut, șomajul a sporit 
puternic. Criza este de natură politi
că, socială, civilă, ideologică. Ea pro
vine din inegalitățile sociale, din 
profundele nedreptăți ale societăților 
capitaliste.

Toate acestea se reflectă asupra si
tuației politice din cadrul comuni
tății. în nici una dintre cele nouă țări 
guvernele nu se sprijină pe baze 
parlamentare stabile ; dimpotrivă, 
ele se susțin datorită unor majorități 
precare, nesigure.

Așa cum este acum organizată și 
condusă, comunitatea vest-europeană 
nu este la înălțimea problemelor dra
matice ale lumii contemporane. Me
canismele ei funcționează în gol. Ex
periența de peste 20 de ani a de
monstrat limitele unei organizații 
care nu se bazează pe consensul și 
participarea democratică a cetățeni
lor, opțiunile fiind adoptate în 
cercuri închise, și care este inca
pabilă să se deschidă în măsura ne
cesară în direcția restului lumii, in- 
cepînd cu cealaltă jumătate a Euro
pei.

Pozițiile politice urmate, caracteri
zate prin incertitudine, lipsă de per
spectivă, prioritate acordată intere
selor de grup, s-au soldat cu nume
roase fenomene de descompunere 
socială, șomaj, nedreptate, care con
stituie un pericol crescind la adresa 
instituțiilor democratice. Dintre țările 
C.E.E. care au suferit cel mai mult 
de pe urma eșuării obiectivelor pro
puse de comunitate, cel mai greu a- 
fectate silit țările mai puțin dezvol
tate, între care Italia.

în continuare, în document se 
arată că dată fiind dimensiunea pro
blemelor lumii contemporane, sta
tele occidentale europene luate separat 
nu sînt în stare să le facă față cu suc
ces. Acționînd în mod izolat, aceste 
state, și nu numai cele mai slabe, 
sînt condamnate să rămînă pe po
ziții de subordonare față de marile 
forțe economice. Unitatea Europei 
occidentale trebuie privită, de ase
menea, ca o condiție pentru autono
mia țărilor care o alcătuiesc și pen
tru dezvoltarea lor economică.

De aceea, comuniștii italieni recu
nosc și susțin necesitatea creării unei 
puteri noi, plurinaționale în cadrul 
comunității. Aceasta nu va trebui să 
constituie însă o reeditare la scară 
europeană a statului centralizat de tip 
vechi, ci o structură originală, care 
să fie în măsură să facă față proble
melor pe care statele luate în parte 
nu le pot rezolva în mod corespunză
tor. Departe de a amenința indepen
dența națională a fiecărei țări, noua 
putere — dacă este condusă și spri
jinită în mod democrat — va trebui 
să creeze instrumentele apărării unei 
asemenea independente împotriva 
condiționărilor apăsătoare deja exis
tente. Pentru ca aceasta să se poată 
realiza, este necesară încă de pe 
acum o profundă transformare în 
sens democratic a orientărilor .și in
stituțiilor comunității. La afirmarea 
opțiunilor și adoptarea deciziilor tre
buie atrași reprezentanții direcți ai 
maselor populare, ai păturilor pro
ductive, ai oamenilor muncii : parti
dele, organizațiile sindicale, organi
zațiile de tineret, cooperatiste, țără
nești și celelalte organizații sociale, 
realizîndu-se forme practice de parti
cipare.

Criza economică internațională, 
continuă documentul, nu va putea fi

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, 

8 și 9 mal. In țară : Vreme în general 
frumoasă, dar răcoroasă, la începutul 
intervalului. Cerul va fi variabil. Izolat, 
va ploua slab. Vint slab, pină la mo

depășită fără instaurarea unor relații 
calitativ noi Intre țările industria
lizate și țările In curs de dezvoltare. 
Numai promovîndu-se dezvoltarea 
economiei țărilor în curs de dezvol
tare în forme care să respecte inde
pendența lor va fi posibilă crearea 
unei alternative reale, de largă per
spectivă, la intensificarea concuren
ței dintre țările capitaliste și la pro
cesele de degenerare pe care ea le 
comportă.

O politică de cooperare internațio
nală pentru dezvoltare necesită în 
mod evident reluarea și consolidarea 
procesului de destindere și coexisten
ță la scară mondială. De aici derivă 
necesitatea asumării de către comu
nitatea vest-europeană a unui rol 
de prestigiu pe scena internațională, 
și acest lucru este posibil dacă ea 
va ști să afirme, respectind alian
țele din care fac parte țările mem
bre, o autonomie și o personalitate 
mai accentuate, precum și un rol 
propriu de echilibru. Trebuie respin
se cererile formulate, In numele unei 
prost înțelese autonomii a comuni
tății, privind formarea unui al trei
lea bloc militar.

După ce evidențiază că In cond*- 
țiile în care în lume se accele
rează cursa îftarmărilor într-un 
ritm anual care depășește cifra de 
400 miliarde de dolari, iar producția 
și exportul de arme au înregistrat 
în țările membre ale comunității 
vest-europene un nivel ridicat, do
cumentul se referă la importanța 
unei inițiative proprii de pace a 
C.E.E. O asemenea inițiativă tre
buie să favorizeze crearea în 
Europa a unor zone de secu
ritate, de reducere echilibrată șl 
controlată a armamentelor, cristali
zarea unor procese care să ducă la 
depășirea treptată a blocurilor mili
tare opuse, prin respectarea libertă
ții, independenței și egalității fiecă
rui stat, să contribuie la instaurarea 
păcii în Mediterana și Ia dezvoltarea 
cooperării pașnice între țări cu regim 
social diferit, după exemplul Trata
tului de la Osimo dintre Italia și Iu
goslavia. Politica de prietenie cu 
Statele Unite și cu U.R.S.S. nu tre
buie să împiedice extinderea rela
țiilor comunității cu R. P. Chineză, 
cu scopul de a contribui și în felul 
acesta la pace, la construirea unei 
ordini internaționale noi și mai echi
librate.

Italia este interesată intr-o apro
fundare șl dezvoltare a politicii me
diteraneene a C.E.E., inclusiv în ve
derea lărgirii comunității prin ade
rarea Greciei, Spaniei și Portugaliei.

în continuare, In document, P.C. 
Italian subliniază că, in condițiile 
diversității fenomenelor sociale și 
ale conflictelor, este necesară cea 
mai amplă .unitate a forțelor politice 
și sociale democratice, socialiste, 
comuniste, de inspirație creștină, 
laice și democratice, intr-o perspec
tivă de reînnoire a comunității. Co
muniștii italieni, consecvenți liniei 
lor politice generale, vor lupta in 
cadrul noului parlament european 
pentru depășirea opozițiilor ideolo
gice și pentru deschiderea căilor spre 
cele mai ample convergențe unitare.

In ultima sa parte, Programul 
P.C.I. cuprinde 18 propuneri specifi
ce referitoare la propusul parlament 
vest-european care privesc în esen
ță : necesitatea lărgirii prerogative
lor parlamentului european ; elabo
rarea — cu participarea sindicatelor 
reunite în Confederația sindicală eu
ropeană — a unei politici privind 
crearea de noi locuri de muncă și 
asigurarea de condiții egale de acti
vitate pentru tineri, femei, vîrstnici; 
necesitatea revizuirii politicii agri
cole a C.E.E. ; promovarea unui nou 
echilibru între țările puternic dez
voltate și cele mai puțin dezvoltate 
din cadrul C.E.E. ; realizarea unei 
coordonări reale a politicilor econo
mice și monetare intre țările mem
bre ; necesitatea recunoașterii drep
turilor muncitorilor imigranți ; apă
rarea și extinderea libertăților cetă
țenești. Noua putere plurinațională 
comunitară — relevă documentul — 
va trebui să acționeze pentru recu
perarea acelor părți din suveranita
tea națională pe care societățile 
multinaționale le-au sustras fiecă
ruia din statele membre, pentru 
realizarea de conlucrări și înțelegeri 
cu țările lumii a treia.

Europa occidentală pentru caro 
acționăm, se arată in Încheierea do
cumentului, trebuie să fie o Europă 
in care profundele transformări po
litice, economice și sociale să des
chidă calea unei dreptăți mai largi, 
garantării unei munci stabile pentru 
toți, înaintării spre socialism in li
bertate și democrație.

derat. Temperatura in creștere ușoară, 
în a doua parte a intervalului. Mini
mele vor fi cuprinse între 2 și 10 grade, 
izolat mai coborîte in prima noapte în 
regiunile din nordul țării, unde vor fi 
condiții de brumă, iar maximele vor 
oscila intre 14 șl 24 de grade. In Bucu
rești : Vreme in general frumoasă, cu 
cerul variabil. Tendințe de ploaie slabă. 
Vînt slab pină la moderat. Temperatu
ra in creștere ușoară, în a doua parte 
a intervalului.

PROGRAMUL 1

18.00 Emisiune in limba maghiară
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.30 Strălucită solie a prieteniei, 

colaborării si solidarității — VI
ZITA TOVARĂȘULUI nicolae 
CEAUȘESCU ÎN REPUBLICA BU
RUNDI

20.00 Panoramic
20,25 Roman foileton : Poldark. Episo

dul 11
21.20 Mai aveți o întrebare ?
21,45 Telelurnal

PROGRAMUL 2

17.00 Melodii românești de ieri și de azi
17.20 O viață pentru o idee : acad. Tuliu 

Prodan — botanist, ctitor al cer
cetării științifice a florei României

17.50 Renoriaj TV. Pe coordonatele dez
voltării : Valea Călugărească

18.10 In alb și negru. Castelul din Boyne 
Episodul 1. Producție Walt Disney

19.00 Telejurnal >
19.30 Strălucită solie a prieteniei, 

colaborării si solidarității — VI
ZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU IN REPUBLICA BU
RUNDI

20.00 Seară de operă
20.50 Un fapt văzut de aproape
21.10 Film serial : In spatele ușilor în

chise. Reluarea episodului 9

• „SOLAIRE MAGA
ZINE", revistă franceză consa
crată în exclusivitate probleme
lor energiei solare, și-a făcut 
recent debutul. Sumarul numă
rului cuprinde un expozeu asu
pra politicii franceze privitoare 
la utilizarea energiei soarelui, 
descrierea elementelor unei ma
croeconomii bazate pe această 
energie, un reportaj din Senegal 
despre modul de funcționare al 
unei pompe acționată cu ener
gia furnizată de astrul zilei, un 
articol privind proiectele de 
construire a unor centrale sola
re pe o orbită și altele. Autorii 
publicației au ținut să releve că 
aceasta va evita tematica fu- 
turologică, pentru a insista asu
pra factorului concret actual, 
care există deja și merită să fie 
popularizat.

• PANOURI DE 
CONSTRUCȚIE DIN 
GIPS. Practica specialiștilor 
din R.D. Germană demonstrează 
că gipsul reprezintă un material 
de construcție cu ample per
spective de utilizare. Din gips 
se pot confecționa panouri, folo
site ca pereți despărțitori în 
clădirile cu diferite destinații. 
Ușoare, rezistente, lesne de fa
bricat, acestea concurează cu 
succes pereții din cărămidă care 
necesită o perioadă de produc
ție mai mare și costuri mai ri
dicate. Utilizarea panourilor din 
gips s-a soldat cu o substanția
lă creștere a productivității 
muncii constructorilor din R.D. 
Germană.

© UNA SAU MAI 
MULTE LIMBI STRĂINE ? 
Din dorința de a îmbunătăți

predarea limbilor străine, Mi
nisterul Invățămîntului din 
Franța a pus la punct un nou 
sistem, plecind de Ia principiul 
însușirii cît mai temeinice de 
către elevi a unei singure limbi, 
in locul unor cunoștințe super
ficiale de mai multe limbi. în 
acest scop se prevede mărirea 
numărului de ore de predare a 
limbii străine alese, preconizîn- 
du-se ca asemenea ore să aibă 
loc practic în fiecare zi, față de 
trei ore pe săptămină, cum 
era pină acum. în penulti
mul an de liceu se va trece și 
la învățarea celei de-a doua 
limbi, punîndu-se insă accent 
pe însușirea limbajului econo
mic și tehnic, astfel incit aceas
ta a doua limbă sâ constituie 
în primul rînd un instrument 
util de lucru.

• AROMA ESTE SU
FLETUL COMERȚULUI... 
In fața unei cofetării aromele

DE PRETIITIMDEHI
irezistibile ale prăjiturilor de 
ciocolată, parcă atunci proaspăt 
preparate, îndeamnă clienții să 
intre inâuntru și să cumpere 
delicioasele dulciuri. Arome 
naturale ? Nicidecum. Firma a- 
mericană „Smells and Flavors" 
a reușit să sintetizeze aroma a- 
petisantă a prăjiturilor de cio
colată. a prăjiturilor cu mere 
și a diverse alte produse ali
mentare. de la picanta pizza și 
pînă la fripturi la tavă cu car
tofi prăjiți ș.a. Substanțele chi
mice respective sînt pulverizate 
sub formă de spray la intervale 
regulate pe porțiunea din fața 
magazinului sau restaurantului 
respectiv, datorită unui dispo
zitiv special, acest Ingenios mij
loc de reclamă fiind menit să 
atragă cît mai mulți cîienți.

«TRAGEDIA LUI 
TARZAN. La clinica din Hol
lywood, un pacient în vîrstă se 
dă peste cap, se cațără pe per
dele, face să răsune coridoare
le de strigăte puternice, care i- 
mită pe cele ale maimuțelor. Pe 
scurt, se ia drept Tarzan. Tra
gedia o constituie faptul că pa
cientul respectiv... este chiar 
Tarzan. Este vorba de Johnny 
Weissmuller, azi în vîrstă de 74 
de ani, fost campion olimpic, 
deținătorul, pe vremea lui, a 67 
de recorduri mondiale la înot, 
și cel mai celebru interpret al 
regelui junglei pe marele ecran, 
înceoînd din 1932, cînd a dat 
viață pentru prima dată lui 
Tarzan, Weissmuller a interpre
tat pe popularul erou în nu mai 
puțin de 19 filme în decurs de 
17 ani. în 1949, cînd voga fil
melor cu Tarzan a început să 
scadă, WeissmUller s-a „repro

filat" pentru micul ecran, In
terpretând rolul unui vînător în 
serialul „Jungle Jim". în 1974, o 
insuficiență cardiacă a necesitat 
internarea lui în spital. Bătrîn 
și sărac, fără nici o speranță, 
mintea i s-a rătăcit. Astăzi, fos
ta glorie de odinioară a Holly- 
woodului a ajuns un debil min
tal. Un nou exemplu al caracte
rului efemer al gloriei în lumea 
de carton a Hollywoodului.

© VESTIGII ALE CI
VILIZAȚIEI MAYA. Un 
grup de arheologi americani au 
descoDerit in pădurile din nor
dul Guatemalei un oraș al ma- 
yașilor care, prin dimensiuni și 
frumusețe, se situează între cele 
mai remarcabile vestigii ale a- 
celei civilizații precolumbiene. 
Descooeritorii au dat numele de 
„El Mirador" orașului aflat la 
70 de km de ruinele de la Ti- 
kal, abandonate, se crede, de

mayași In secolul al șaselea al 
erei noastre. Accesul spre locul 
descoperirii este posibil doar cu 
ajutorul elicopterului sau stră- 
bătind călare o întinsă zonă de 
pădure.

© TELEVIZIUNEA Șl 
FORAJUL. în exploatarea 
zăcămintelor de cărbune, pro
spectările seismice și forajele 
de probă — metode folosite in 
mod obișnuit — nu oferă, ade
sea, informații Îndeajuns de re
levante. Or. pentru începerea 
exploatării este necesară cu
noașterea exactă a structurii ză- 
cămîntului si a sterilului. în a- 
cest scop, în R.F. Germania a 
fost pusă la punct o instalație 
TV specială : o sondă-videocap- 
tor, asemănătoare celei folosite 
în medicină. Introdusă în puțul 
de foraj, aceasta poate furniza 
imagini de la adînclmi de 600 
metri.
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Pentru înfăptuirea aspirațiilor poporului 
uamibian la libertate si independentă

Apel al secretarului general al O.N.U.

Convorbiri economice româno-marocane

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a adresat un nou apel 
gaveir.ujra sud-atrican, cerîndu-i să 
coopereze cu Națiunile Unite în ce 
privește preconizatele alegeri care să 
ducă Namibia la o independentă re
cunoscută pe plan internațional.

Apelul secretarului general al 
O.N.U. este conținut într-un mesaj 
adresat Consiliului Națiunilor Unite 
pentru Namibia, care a organizat o 
sesiune solemnă pentru inaugurarea 
Anului internațional de' solidaritate 
cu poporul namibian. în mesaj, Kurt 
Waldheim subliniază că guvernul mi
noritar sud-african nu a dat încă un 
răspuns definitiv în ceea ce privește 
punerea în aplicare a planului O.N.U., 
reafirmînd, totodată, opoziția sa la

CAMPANIA ELECTORALA DIN ITALIA

Cuvîntarea secretarului general al P.t Italian 
Ia mitingul de la uzinele „Alfa Romeo“

ROMA 5 (Agerpres). — La uzinele 
de automobile de lingă Milano ale 
companiei „Alfa Romeo" a avut loc 
un miting de masă al oamenilor 
muncii consacrat alegerilor parla
mentare anticipate de la 3—4 iunie. 
Mitingul a fost organizat din iniția
tiva Partidului Comunist Italian.

Luind cuvîntul, Enrico Berlinguer, 
secretar general al partidului, a 
subliniat că un avans al partidului 
comunist în viitoarele alegeri cores
punde intereselor clasei muncitoare 
italiene, ale tuturor oamenilor mun
cii. întărirea pozițiilor comuniștilor — 
a spus el — înseamnă întărirea cla
sei muncitoare. Enrico Berlinguer a 
reamintit că P.C.I. se pronunță pen
tru formarea, rlupTi alegeri, a unui 
guvern de unitate națională cu parti
ciparea tuturor forțelor democratice, 
inclusiv a comuniștilor.

♦
Grupurile teroriste din Italia au 

continuat, in noaptea de vineri spre

NICARAGUA

Noi ciocniri între 
și unitățile

MANAGUA 5 (Agerpres). — în ul
timele zile, în mai multe localități 
din Nicaragua s-au înregistrat cioc
niri între Garda națională și forțe 
sandiniste. în ziua de 3 mai, 34 de 
persoane și-au găsit moartea in 
cursul ciocnirilor dintre forțele pa
triotice și unități ale Gărzii naționa
le care-1 sprijină pe dictatorul Anas- 
tasio Somoza. Forțele sandiniste au 
atacat diverse garnizoane militare și 
au organizat ambuscade împotriva 
unor patrule. La Managua, patru 
soldați guvernamentali au fost uciși 
într-o astfel de ambuscadă. Lupte 
puternice au fost semnalate și in îm
prejurimile capitalei, la Concepcion 
(32 km est de Managua), Chinande- 
ga și în sud-vestul țării.

Confruntate cu valul crescind al 
rezistenței populare, autoritățile dic
tatoriale și-au intensificat represiu
nile impotriva tuturor celor ce se 
opun regimului somozist. represiuni 
soldate cu nenumărate victime, în
deosebi in rindurile populației civile, 
în orașul Leon, la 90 km vest de ca
pitală, șase tineri au fost uciși de 
către patrule militare.

Deși mobilizarea trupelor guverna
mentale a fost prezentată la Managua 
drept „operațiuni tactice de antrena
ment", diverse surse citate de agen
țiile internaționale de presă afirmă că 
in cursul acestei săptămini au avut 
loc ciocniri violente in regiunea 
Nueva Guinea, din nord-estul țării, 
în ziua de 1 mai, citeva zeci de mem- 

orice tentativă de acțiune politică 
unilaterală în acest teritoriu.

GABERONES 5 (Agerpres). — în 
capitala Botswanei a avut loc o reu
niune a miniștrilor afacerilor externe 
ai țărilor din „prima linie" — Angola, 
Botswana, Tanzania și Zambia. întîl- 
nirea a prilejuit dezbaterea unor pro
bleme legate de întărirea cooperării 
economice între țările africane din 
zonă, intensificarea eforturilor pri
vind ajutorarea victimelor acțiunilor 
militare agresive ale regimurilor ra
siste de la Salisbury și Pretoria îm
potriva statelor din „prima linie".

în cadrul acestei reuniuni a fost 
analizată, de asemenea, situația crea
tă în sudul Africii, ca urmare a ma
nevrelor guvernelor minoritare rasis
te de a impune regimuri marionetă 
în Zimbabwe și Namibia.

sîmbătă, șirul atentatelor. în orașul 
Torino, ținta atacurilor teroriste au 
constituit-o cazărmile de pompieri, 
în localitatea Sestri Levante, sub un 
pod de cale ferată a fost descoperită 
o mare cantitate de exploziv. Alte 
atentate s-au înregistrat la Neapole 
și Milano.

Comentînd escaladarea terorismu
lui în Italia, agenția France Presse 
scrie că grupările teroriste atacă co
misariate de poliție, cazărmi ale ca
rabinierilor, instituții publice și sedii 
ale partidelor politice. Noua „noapte 
a bombelor" nu a făcut victime, dar 
ea confirmă menținerea climatului de 
tensiune, coincizind cu lansarea cam
paniei electorale.

Pe de altă parte, poliția a declanșat 
la Veneția o operațiune antiteroris- 
tă, în cadrul căreia au fost arestate 
10 persoane acuzate de deținerea ile
gală de arme, de confecționarea unor 
bombe artizanale, precum și de co
miterea unor atentate.

fortele patriotice 
somoziste
bri ai Gărzii naționale au fost anihi
lați intr-o ambuscadă, iar trei avioa
ne de recunoaștere au fost doborite. 
Pe de altă parte, postul de radio al 
forțelor sandiniste a cerut populației 
să fie gata pentru o nouă grevă ge
nerală, care ar putea fi declanșată în 
următoarele zile.

RABAT 5 (Agerpres). — Cu pri
lejul vizitei pe care o efectuează in 
Maroc, Dumitru Bejan, ministru se
cretar de stat la Ministerul Comerțu
lui Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, a fost primit de mi
nistrul marocan al comerțului și in
dustriei, Azzeddine Guessous. în ca
drul convorbirilor s-a trecut în re
vistă evoluția relațiilor economice 
dintre cele două țări, au fost exami
nate noi posibilități și au fost sta
bilite măsuri concrete în vederea am
plificării schimburilor comerciale șl 
a cooperării economice, în spiritul 
înțelegerilor convenite Intre cele două 
țări la nivel înalt.

La convorbiri a participat ambasa

Rezultatele definitive ale alegerilor 
din Marea Britanie

Formarea cabinetului condus de Margaret Thatcher
LONDRA 5 (Agerpres). — Noul 

prim-ministru al Marii Britanii, 
Margaret Thatcher, liderul Partidu
lui Conservator, care a ciștigat ale
gerile legislative desfășurate joi, a 
constituit sîmbătă noul cabinet, for
mat din 22 miniștri, transmite 
agenția Reuter.

Ministru al afacerilor externe a fost 
numit lordul Carrington, ministru de 
interne — William Whitelaw, minis-

★

Potrivit rezultatelor definitive ale 
alegerilor generale din Marea Bri
tanie, Partidul Conservator a obți
nut 339 de mandate din totalul de 
635 mandate în Camera Comunelor 
— respectiv cu 21 de mandate mai 
mult decît majoritatea absolută de 
318 mandate — față de 276 mandate 
la scrutinul precedent din 1974, în
trunind 13 697 753 de voturi, respec
tiv 43,9 la sută din voturile ex
primate. Partidul Laburist totali-

Programul guvernului interimar de unitate 
națională din Ciad

N’DJAMENA 5 (Agerpres). — în- 
tr-un mesaj adresat poporului cia- 
dian, noul președinte al Guvernului 
interimar de unitate națională din 
Ciad, Lol Mohamed Shawwa, a a- 
rătat că obiectivele prioritare avute 
în vedere pe plan intern sînt men
ținerea unității naționale și lupta îm
potriva oricăror tendințe secesionis
te. în același timp, a menționat el, 
o atenție deosebită va fi acordată 
elaborării și materializării unor pro
grame educaționale, avîndu-se în ve
dere importanța cadrelor specializa
te proprii în lupta pentru dezvol
tare economică și progres social. Tot
odată, premierul ciadian a anunțat 

dorul țări noastre In Maroc, Ovidiu 
Popescu.

★
La Tîrgul Internațional de la Casa

blanca a fost sărbătorită Ziua națio
nală a României. La festivități au 
participat ministrul marocan al co
merțului *1 industriei, A. Guessous, 
guvernatorul municipiului Casablan
ca, A. Fizazl, alte personalități ofi
ciale, oameni de afaceri.

Oaspeții au vizitat pavilionul Româ
niei, dînd o înaltă apreciere produ
selor prezentate, realizărilor obținute 
de poporul român in industria con
strucțiilor de mașini, industria chi
mică, ușoară, a materialelor de con
strucții etc.

tru de finanțe — sir Geoffrey Howe, 
ministru al industriei — sir Keith 
Joseph, ministru al apărării — 
Francis Pym, ministru al comerțului 
— John Notț. Totodată, lord cancelar 
a fost numit lordul Hailsham, lord 
președinte al consiliului și lider al 
Camerei Lorzilor — lordul Soames, 
lider al Camerei Comunelor — Nor
man St. John-Stevas.

★

zează 268 mandate, față de 319 man
date la scrutinul anterior, numărul 
voturilor fiind de 11 509 524, res
pectiv 36,9 la sută din voturile ex
primate. Partidului Liberal i-au re
venit 11 mandate, față de 13 la 
scrutinul precedent, numărul votu
rilor primite scăzînd la 4 313 931. Un 
număr de 17 mandate și 1 699 582 de 
voturi au revenit altor formațiuni 
politice.

că va fi creat un comitet pentru re
dactarea proiectului unei noi Consti
tuții.

Pe plan extern, se preconizează 
respectarea cu fidelitate a principii
lor Cartei Națiunilor Unite și Or
ganizației Unității Africane, a spus 
Lol Mohamed Shawwa. El a men
ționat, în același timp, că Ciadul se 
pronunță împotriva oricărei interven
ții străine in problemele interne ale 
unui stat. El a exprimat, totodată, 
sprijinul țării sale față de mișcări
le de eliberare din teritoriile aflate 
încă sub dominație străină, față de 
lupta împotriva colonialismului și ra
sismului.

La recentele alegeri 
municipale din Spa
nia. partidele de stin
gă au obținut majo
ritatea voturilor în 
principalele orașe ale 
țării, inclusiv la Ma
drid. Fotografia alătu
rată înfățișează o ma
nifestație a populației 
din capitala spaniolă, 
ai cărei participanți 
salută instalarea noi
lor autorități munici
pale din rindurile par
tidelor socialist și co

munist

agențiile de presă transmit:
întîlnire Ia Berlin. In ca* 

pitala R. D. Germane a avut loc 
o intîlnire între Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al P.S.U.G., și 
Louis van Geyt, președintele Parti
dului Comunist din Belgia. în cen
trul schimbului de. vederi ce a avut 
loc cu acest prilej s-au aflat proble
me privind activitatea celor două 
partide, precum și unele aspecte ale 
situației internaționale actuale.

La congresul partidului 
Noua Democrație, de §uverna- 
mint, deschis sîmbătă, la Chalkidiki, 
în nordul Greciei, premierul Con
stantin Caramanlis, care este și pre
ședintele partidului respectiv, a ară
tat, printre altele, că Grecia promo
vează ideea cooperării multilaterale 
în Balcani.

Convorbiri indiano-iugo- 
SlaVe. Primui ministru al Indiei,
Morarji DesaL l-a primit pe Iosip 
Vrhoveț, secretar federal pentru afa
cerile externe al Iugoslaviei, care în
treprinde o vizită de trei zile in In
dia. Au fost discutate o serie de as
pecte privind pregătirile pentru reu
niunea miniștrilor de externe ai ță
rilor nealiniate de la Colombo, de 
luna viitoare, precum și a Conferin
ței la nivel înalt a țărilor nealiniate 
care va avea loc in septembrie la 
Havana — a anunțat un purtător de 
cuvînt al guvernului Indiei.

Ministrul de externe al 
R. P. Ungare, Fri§yes Puia’aflat 
în vizită oficială în Indonezia, a fost 
primit de președintele Suharto. Agen
ția M.T.I. informează că în timpul 
convorbirii desfășurate cu acest pri
lej au fost examinate o serie de as
pecte ale relațiilor bilaterale, precum 
și probleme ale actualității interna
ționale.

Pentru protejarea și ame
liorarea calității mediului
înconjurător. La Nairobi s-a în
cheiat cea de-a VII-a sesiune a Con
siliului de Administrație a Progra
mului Națiunilor Unite pentru Me
diul înconjurător (P.N.U.E.). în 
discursul de închidere, Moustapha 
Tolba, directorul P.N.U.E., a relevat 
necesitatea unui sprijin multilateral 
din partea statelor interesate în ve
derea realizării obiectivelor P.N.U.E., 
respectiv protejarea și ameliorarea 
calității mediului înconjurător.

împotriva recrudescenței 
neonazismului. Veteranii Mis-
cării austriece de rezistență din anii 
celui de-al doilea război mondial au 
formulat un protest hotărît față de 
activitatea provocatoare ă grupărilor 
neonaziste din Austria, cerînd inter
zicerea imediată a acestora. Pe de 
altă parte, Federația internațională a 
rezistenților (F.I.R.), cu sediul la 
Viena, a adresat o telegramă de pro
test cancelarului federal al R.F. Ger
mania, Helmut Schmidt. în legătură 
cu recenta achitare, la Diisseldorf, a 
foștilor gardieni SS de la lagărul de 
concentrare nazist de la Maidanek. 
Un asemenea verdict, s-a arătat, nu 
poate contribui decît la activizarea 
neonazismului în R.F.G.

Greva cadrelor didactice 
din Belgia

BRUXELLES 5 (Agerpres). — La 
chemarea tuturor sindicatelor din do
meniul învâțămîntului, vineri s-a 
desfășurat în Belgia o grevă națio
nală a cadrelor didactice din invăță- 
mîntul superior și mediu. Greviștii 
au revendicat apărarea dreptului la 
muncă, Încetarea concedierilor, pre
cum și majorarea salariilor propor
țional cu creșterea costului vieții. La 
Bruxelles a fost organizată și o ma
nifestație a greviștilor, la care au 
participat peste 200 000 de persoane.

La Hamburg s au deschis- 
sîmbătă, lucrările celui de-al VI-lea 
Congres al Tineretului Muncitoresc 
Socialist German (S.D.A.J.). Partici
pă aproape 800 de delegați, precum 
și invitați de peste hotare. Din țara 
noastră la lucrări participă o dele
gație a Uniunii Tineretului Comu
nist. Participanții vor discuta, timp 
de două zile, sarcinile S.D.A.J., în
tre care luptă pentru asigurarea 
dreptului la învățătură și la obți
nerea unei profesiuni, împotriva șo
majului în rîndul tineretului, lupta 
pentru pace și securitate, pentru so
lidaritatea internațională a tinerei ge
nerații.

In orașul belgian Anvers 
a fost organizată o „Săptămină 
a filmului românesc". Au fost 
prezentate realizările „Prin ce
nușa imperiului", „Vlad Țepeș", 
„Poveste de vară", „Nunta de 
piatră", „Septembrie" și „Ediție 
specială".

In capitala Laosului E au 
încheiat lucrările primului Congres 
național al cooperatorilor 'din agri
cultură, care a examinat probleme 
legate de procesul de colectivizare și 
de sporire a producției agricole.

Zona din Muntenegru, 
afectată de cutremurul de la 15 apri
lie, va fi atent studiată pentru a se 
alcătui o hartă sintetică a mișcărilor 
tectonice. Această hotărire a fost 
luată în urma unei întruniri a exper- 
ților din domeniul seismologiei din 
Iugoslavia. Vor fi studiate fotogra
fiile geologice ale zonei, va fi ela
borată o hartă a geomorfologiei te
renului și vor fi realizate lucrări 
geomagnetice. După efectuarea aces
tor studii va fi determinat riscul 
seismic din zona litoralului munte
negrean și vor fi propuse măsuri de 
securitate împotriva cutremurelor 
pentru populație și pentru obiecti
vele economice.

Economia Republicii Sri 
Lanka a inreg>strat in 1978 un ritm 
de creștere de 8,2 la sută, față de 
4,4 la sută în anul precedent, relevă

Azi, alegeri parlamentare în Austria
VIENA 5 (Agerpres). — Campania 

electorală pentru alegerile parlamen
tare de la 6 mai din Austria s-a in- 
cheiat vineri noaptea.

în configurația de pină acum a 
Camerei inferioare a parlamentului 
— Consiliul Național — socialiștii, ce 
.guvernează singuri de aproape 9 ani, 
dețineau doar cu trei mandate mai 
mult decît formațiunile din opoziție 
(Partidul populist și Partidul li
beral). în cadrul unei conferințe de 
presă, cancelarul federal Bruno 
Kreisky, a declarat că va accepta un 
mandat de formare a unui nou cabi
net chiar dacă socialiștii nu vor în
truni majoritatea absolută. Totodată, 
el și-a exprimat convingerea că

Un apel al președintelui S.U.A. 
în vederea intensificării eforturilor proprii 

pentru obținerea energiei necesare
WASHINGTON 5 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Jimmy Carter, a 
anunțat intr-un discurs rostit în ora
șul Des Moines, statul Iowa, că a pre
gătit un program special de măsuri 
pentru a veni în ajutorul orașelor 
mici și al regiunilor agricole in ve
derea soluționării problemelor ener
getice. Președintele Carter a subli
niat că nu există' „o soluție miracol" 
nici pentru inflație și nici în ceea ce 
privește criza energetică, guvernul 
nedeținînd vreun „mijloc miraculos 
secret" pentru reducerea dependenței 
față de importurile de petrol. El a 
chemat americanii din zonele rurale 
să obțină prin eforturi proprii canti
tățile necesare de energie — prin cele 
mai diverse metode, inclusiv produ

un raport al Băncii Centrale din Co
lombo. Totodată, procentul inflației 
a fost redus de la 20 la 15 la sută. 
„Dacă vom menține acest ritm de 
creștere economică, venitul pe cap 
de locuitor se va dubla în mai puțin 
de 10 ani", a apreciat guvernatorul 
Băncii Centrale srilankeze.

Dezvoltarea agriculturii 
- problemă prioritară. La 
Manila s-au încheiat lucrările celei 
de-a 12-a reuniuni anuale a Băncii 
Asiatice de Dezvoltare (B.A.D.), or
ganism destinat finanțării proiecte
lor de dezvoltare din Asia. Referin- 
du-se la rezultatele reuniunii, agen
ția Reuter relevă că participanții au 
adoptat, ca problemă prioritară pen
tru deceniul viitor, dezvoltarea agri
culturii și a zonelor rurale. Pe de 
altă parte, această instituție finan
ciară s-a angajat în dezvoltarea re
surselor interne de energie.

Rata șomajului în Statele 
Unite a cunoscut in luna aprilie o 
ușoară creștere, ajungînd la 5,8 la 
sută din totalul forței de muncă, față 
de 5,7 la sută în martie — a anunțat 
Departamentul american al Muncii, 
în cifre absolute, numărul celor fără 
un loc de muncă din S.U.A. a fost in 
aprilie de 5.93 milioane. Șomajul in 
rindul tinerilor a înregistrat o creș
tere mai accentuată, respectiv de la
15.5 la sută din totalul forței de mun
că tinere, în luna martie, la
16.5 la sută, în aprilie. în cazul tine
rilor de culoare, rata șomajului a 
urcat de la 31,5 la sută, în martie, la
34.5 la sută, în aprilie.

Nusrat Bhutto—președin
te pe viață al Partidului Po
porului din Pakistan. In ca- 
drul unei reuniuni a Consiliului Cen
tral al Partidului Poporului din Pa
kistan (P.P.P.), care a avut loc vineri 
în Punjab, Nusrat Bhutto, soția fos
tului prim-ministru. Zulfikar Aii 
Bhutto, a fost desemnată in funcția 
de președinte pe viață al partidului. 
Aceasta a fost prima reuniune a 
conducerii P.P.P. după executarea, 
luna trecută, a fostului lider al parti
dului, Zulfikar Aii Bhutto.

Partidul socialist va ieși din alegeri 
ca cel mai puternic partid. De altfel, 
această convingere l-a determinat, cu 
citeva luni in urmă, să devanseze ale
gerile parlamentare, care trebuiau să 
aibă loc în toamna acestui an, invo- 
cind in sprijinul deciziei sale consi
derente de ordin economic, și anume 
dorința de a-i scuti pe austrieci de „o 
campanie prea lungă și prea costisi
toare".

Cu toate incertitudinile ce planează 
asupra rezultatului scrutinului de 
duminică, părerea cvasiunanimă a ob
servatorilor din capitala Austriei este 
că lupta va fi foarte strînsă și că ra
portul de forțe din parlament nu va 
suferi deplasări spectaculoase.

cerea de gasohol (un amestec de 
benzină și alcool), utilizarea energiei 
mirilor mai mici, folosirea morilor de 
vlnt, a cărbunelui, gazelor naturale și 
a șisturilor bituminoase.

Referindu-se la planul de urgență 
adoptat de guvernatorul statului Ca
lifornia, Edmund Brown, pentru 
combaterea penuriei de energie (plan 
constînd din fixarea anumitdr zile în 
care posesorii de automobile pot 
cumpăra benzină), președintele a 
spus : „Această penurie nu este pri
ma cu care sînt confruntate Statele 
Unite și, in mod cert, nu va fi nici 
ultima. în următoarele luni conside
răm că penuriile vor fi chiar mai 
grave".

Luni se deschide la Manila, capitala Republicii Filipine, cea de-a V-a 
sesiune a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.), eveniment deosebit de important în viața internațională, 
la care și-au anunțat participarea peste 5 000 de delegați din 156 de țări, 
reprezentanți ai agențiilor specializate ale O.N.U., observatori din partea 
unui mare număr de organizații guvernamentale și neguvernamentale. 
Larga participare conferă reuniunii amintite caracterul unui forum cvasi- 
unwersal, capabil să contribuie la examinarea și soluționarea, in spiritul 
egalității in drepturi a tuturor statelor, a unor probleme vitale ale econo
miei mondiale.

„Moment al adevărului" în 
relațiile economice interna
ționale. Sesiunea U.N.C.T.A.D. are 
loc într-o conjunctură economică 
mondială concretizată prin persis
tența fenomenelor de criză : recesiu
ne. șomaj și inflație — în țările 
capitaliste dezvoltate ; accentuarea 
subdezvoltării, creșterea vertiginoa
să a datoriilor externe și agra
varea penuriei de alimente — in ță
rile in curs de dezvoltare. Chiar 
înainte de declanșarea celei mai 
profunde crize pe care a cunoscut-o 
lumea capitalistă în perioada postbe
lică (1974), devenise evident — 
apreciază specialiștii — că obiec
tivele înscrise de Națiunile Unite în 
strategia internațională pentru cel 
de-al doilea deceniu al dezvoltării 
(1971—1980) nu vor fi atinse. Prăbu
șirea sistemului monetar internațio
nal de Ia Bretton Woods și insti
tuirea unui regim al cursurilor de 
schimb flotante (1971), acutizarea 
problemei materiilor prime și a 
energiei (1973), la care s-a adăugat, 
ulterior, escaladarea măsurilor pro- 
tecționiste de către unele țări capi
taliste, au afectat toate statele, dai 
în special pe cele in curs de dez
voltare.

Potrivit documentelor pregăti
toare elaborate de secretariatul 
U.N.C.T.A.D., în perioada 1970—1977, 
țările in curs de dezvoltare au în
registrat o rată medie anuală de 
creștere a produsului național brut 
pe locuitor de numai 1,2 la sulă, 
față de 3,5 la sută cit prevede stra
tegia internațională. în 1978. situa
ția țărilor „lumii a treia", a căror 
datorie externă este evaluată la circa 
300 miliarde de dolari, s-a agravat 
și mai mult. Ca urmare a inflației, 
dezordinii monetare și fluctuațiilor 
de prețuri la materiile prime și 
combustibili, pierderile comerciale 
ale statelor sărace s-au ridicat, anul 
trecut, la 30 miliarde de dolari* 
adică de peste două ori valoarea im
porturilor lor de alimente. Fenome
nele și tendințele negative din eco
nomia mondială adincesc. astfel, 
mereu decalajele dintre țările aflate 
la baza piramidei veniturilor și cele 
situate în vîrful ei, ceea ce face ca

actuala ordine Internațională să fie 
tot mai nedreaptă și apăsătoare pen
tru majoritatea popoarelor.

Recunoașterea de către comunitatea 
internațională a necesității unor 
schimbări structurale în sistemul re
lațiilor economice internaționale a

buie să fie obligatoriu sau facultativ, 
n-a fost încă soluționată. Chiar și la 
negocierile comerciale multilaterale 
din cadrul G.A.T.T., unde s-a făcut 
un important pas spre finalizarea 
„rundei Tokio", acordurile realizate 
pină acum sînt grevate de numeroa
se ipoteci și „spații albe".

Niveluri de dezvoltare di
ferite — interese comune. 
După opinia specialiștilor O.N.U., 
tergiversarea procesului de restructu
rare a sistemului de relații dintre sta
te se datorează in special absenței vo
inței politice a țărilor capitaliste 
dezvoltate, care ignoră existența unui

la 30 la sută) țările în curs de dez
voltare ar trebui1 să-și sporească, in 
acest răstimp, de peste 12 ori volu
mul Importurilor de mașini și uti
laje din țările dezvoltate. Cu alte 
cuvinte, ceea ’ce azi pare a fi în in
teresul exclusiv al țărilor in curs de 
dezvoltare, mîine se va dovedi a fi 
în interesul tuturor statelor. Căci 
progresul rapid al țărilor rămase în 
urmă ar da un serios impuls eco
nomic statelor avansate și ar facilita 
soluționarea multora din actualele 
lor probleme.

Un test al voinței politice 
U Statelor Edificarea noii ordini

MlINE SE DESCH[DE LA MANILA CEA DE-A V-A SESIUNE A CONFERINȚEI

i NAȚIUNILOR UNITE PENTRU COMERȚ Șl DEZVOLTARE

dus Ia adoptarea de Adunarea Gene
rală a O.N.U., in 1974, a Declarației 
și Programului de acțiune cu privire 
la instituirea noii ordini economice 
mondiale. De atunci s-au făcut to
tuși puține progrese pe calea trans
punerii in viață a măsurilor preco
nizate in amintitele documente ale 
O.N.U. Dacă ne referim la problema 
materiilor prime, acordul asupra 
„elementelor fundamentale" ale 
Fondului comun de stabilizare a 
prețurilor, realizat recent la Geneva, 
apare ca o rudă îndepărtată a cu
prinzătorului Program integrat pen
tru produsele de bază, adoptat, în 
urmă cu trei ani, la ultima sesiune 
a U.N.C.T A.D. Cît privește transfe
rul de tehnologie, s-a ajuns la un 
acord asupra părților mai puțin con
troversate ale preconizatului cod de 
conduită, dar problema cea mai spi
noasă, și anume dacă acest cod tre

raport de la cauză la efect între 
dezechilibrul structural ce stă la 
baza actualei diviziuni internațio
nale a muncii și propriile dificultăți 
economice. Altfel spus, ele nu recu
nosc contribuția pe care creșterea 
substanțială a potențialului economic 
al țărilor în curs de dezvoltare ar 
aduce-o la soluționarea problemelor 
ce confruntă înseși țările dezvoltate. 
Or, așa cum apreciază numeroși 
specialiști — și nu numai din „lumea 
a treia" — ELIMINAREA DECALA
JELOR DINTRE STATE ESTE CON
DIȚIA PREALABILA A UNEI 
CREȘTERI DINAMICE ȘI STABILE 
A ECONOMIEI MONDIALE. Po
trivit calculelor efectuate de profe
sorul american Wassily Leontieff, 
pentru a-și atinge obiectivele pro
puse (creșterea, pină în anul 2000, a 
ponderii lor in producția industrială 
la 25 la sută și în comerțul mondial —

economice mondiale, care a deve
nit indispensabilă atit pentru 
accelerarea dezvoltării „lumii a tre
ia", cit și pentru restabilirea poten
țialului de creștere al economiei 
mondiale în ansamblu, presupune 
însă restructurarea nu numai a di
viziunii internaționale a muncii, ci 
și a cadrului instituțional al relații
lor dintre state. Acest cadru — con
stituit din principii și reguli care 
orientează fluxurile comerciale, teh
nologice și financiare dintre state, 
așa cum sînt ele reflectate de prac
ticile instituțiilor internaționale res
pective (G.A.T.T., F.M.I., B.I.R.D. 
ș.a.) — nu mai corespunde ac
tualelor realități din economia mon
dială.

Diferitele aspecte ale complexei 
problematici a dezvoltării au fost 
amplu dezbătute la reuniunea minis
terială de la Arusha a „Grupului

celor 77", care a elaborat platforma 
politică a țărilor în curs de dez
voltare, ce va fi prezentată la 
U.N.C.T.A.D. — V. „Programul de la 
Arusha" prefigurează o cuprinzătoa
re strategie pentru edificarea noii 
ordini economice internaționale. 
Ceea ce. opinia publică internațio
nală așteaptă insă de la actuala se
siune a U.N.C.T.A.D. sini MASURI 
CONCRETE, care să ducă la accele
rarea procesului de așezare pe baze 
noi, juste și echitabile, a sistemului 
de relații .economice dintre state. în 
acest sens, țările în curs de dezvol
tare consideră U.N.C.T.A.D. — V 
drept un important test al voinței 
politice a țărilor dezvoltate de a 
contribui la depășirea actualului im
pas economic.

România — promotoare 
activă a noii ordini econo* 
mice mondiale. Tară KO~ 
cialistă în curs de dezvoltare, mem
bră activă a „Grupului celor 77", 
România participă la cea de-a V-a 
sesiune a U.N.C.T.A.D. animată de 
dorința de a acționa in spirit con
structiv in direcția stabilirii de co
mun acord a unor măsuri concrete 
și angajante. care să conducă la 
rezolvarea de fond a problemelor 
economice majore ale lumii contem
porane. Este bine cunoscută și larg 
apreciată contribuția țării noastre, a 
președintelui ei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la cristalizarea conceptu
lui noii ordini economice, la identi
ficarea și transpunerea in practică a 
măsurilor pe care le comportă edi
ficarea unei lumi mai drepte și mai 
bune.

Animată de cele mai nobile idea
luri de progres, justiție și echitate, 
România — așa cum a subliniat in 
repetate rinduri tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, inclusiv in cuvintările 
rostite cu prilejul recentului itinerai 
istoric pe continentul african, în co
municatele comune realizate cu sta
tele vizitate — militează neabă
tut pentru întărirea solidarității și 
unității de acțiune a tuturor țărilor 
in curs de dezvoltare, pentru inten
sificarea colaborării dintre aceste 
state, considerind că numai pe aceas
tă cale se poate asigura succesul 
reuniunii U.N.C.T.A.D., cît și al se
siunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. din 1980, consacrate proble
maticii edificării noii ordini econo
mice internaționale, deschizindu-se 
astfel calea eliminării subdezvoltării, 
a decalajelor dintre state, stimulării 
progresului tuturor popoarelor.

Gh. CERCELESCU

r

*

*

$

Cupidon, bacteriolog...
Cupi-Sărmanele suflețele însingurate I Bietele inimioare pe care 

don, distrat, a uitat să le străpungă cu săgețile lui de fir și fior 
de aur și soare...

Nu au fost însă uitați de toți Nu i-a uitat, de pildă — cel puțin 
pe unii dintre ei — Partidul Nazist din Belgia.

Un partid fascist clasic, care continuă să existe liber, nestin
gherit și legal. Care îl elogiază pe Hitler, publică broșuri, organi
zează adunări ale grupușoarelor încîrligate sau demonstrații — pe 
lîngă care cetățenii, oameni liniștiți și pașnici, poate prea calmi și 
prea toleranți, trec nepăsători.

Partidul nazist s-a remarcat printr-o recentă inițiativă de răsunet 
— mai ales in rîndul unora dintre flăcăii tomnatici și fetele bătrine : 
s-a decis să înființeze o agenție matrimonială.

Știrea, publicată de organul partidului, arată că „întemeierea a- 
genției va aiuta pe naziștii din lumea întreagă să depășească o pi'o- 
biemă dificilă : a-și găsi un soț, de asemenea, nazist". Se arată că 
„se pornește de la experiența faptului că unui nazist ii este dificil, 
dacă nu chiar imposibil, să fie fericit căsătorindu-se cu un non- 
nazist" și că „agenția matrimonială își oferă serviciile oricărui hitle- 
rist declarat, care nu suferă de boli sau tare ereditare" (ce vreți, 
trebuie conservată rasa pură).

Probabil că firma agenției îl va zugrăvi pe Cupidon — copilașul do
lofan și înaripat —- îmbrăcat cu cizme, banderolă cu zvastică, pistol- 
mitralieră în loc de arc și caschetă neagră cu cap de mort peste 
buclele blonde.

Și că anunțurile vor fi de tipul — „tînără sentimentală, fire suavă 
și duioasă, talente artistice, specialistă in confecționat mape de bi
rou și abajoare din piele de om, caută soț, la fel de tandru și gin
gaș, dornic să furnizeze materia primă necesară. Prefer fotografie 
profil, cu secure in fața butucului".

Sau : „fire liniștită, grădinar amator, veche pasiune gropi comu
ne, gospodar, atîrn rufe, experiență spînzurători, aptitudini casnice 
menajere, specializat instalații gaze și gazare, caută soție suflet ales, 
visătoare, bună gospodină, pricepută cuptoare și crematorii; la agen
ție, anunțuri sub titlul „Extaz înflăcărat".

Probabil că agenția matrimonială va furniza șl materialele ne
cesare nunților — in loc de „Marșul nupțial" al lui Mendelssohn Bar- 
tholdy — discuri cu „Imnul SS-ului", cravașe plumbuite pentru miri și 
diademe din sirmă ghimpată în loc de flori de lămîiță pentru mirese.

Și că va organiza călătoriile de nuntă, desigur nu în vagoane 
plumbuite, dar pe trasee turistice, pe la Auschwitz și Maidanek, 

și Treblinka. Pentru ca fericiți! îndră- 
miere într-o ambianță plăcută și

Orodour și Lidice, Buchenwald 
gostiți să-și petreacă luna de 
familiară.

și bacteriologia — năpîrcile se ,împe-...Așa se dezvoltă zoologia
rechează după afinități sentimentale, iar bacilii ciumei brune au la 
dispoziție agenții matrimoniale.

Progresează regnul animal, progresează...
N. CORBU
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