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Calea sigură a consolidării cooperativelor
agricole insuficient dezvoltate

„Avem încă un număr de unități agricole, atît de stat, 
cit, mai cu seamă, cooperatiste, cu rezultate nemulțumitoare. Sa 
luăm măsuri pentru a întocmi astfel planurile de producție in
cit anul viitor să se lichideze această stare de lucruri. în 
fiecare consiliu agroindustrial, in fiecare cooperativă sau între
prindere de stat să fie stabilite măsuri ca anul viitor fiecare 
unitate să desfășoare o activitate cu maximum de rezultate".

NICOLAE CEAUȘESCU

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE
NICOLAE CEAUȘESCU

Cooperativele agricole de produc
ție dețin aproape trei sferturi din 
suprafața arabilă a țării și au o pon
dere importantă in producția vegetală 
și animală. Iată de ce satisfacerea 
necesităților crescinde de produse 
agroalimentare ale populației, de ma
terii prime importante pentru indus
tria națională, sporirea aportului agri
culturii la progresul mai rapid al țării 
depind, intr-o măsură însemnată, de 
rezultatele pe care le obțin coopera
tivele agricole, de gradul și nivelul 
lor de organizare și consolidare eco
nomică. Prin investițiile mari făcute 
de stat au fost puse, an de an, la 
dispoziția agriculturii un mare nu
măr de tractoare și mașini agricole 
tot mai moderne, cantități sporite de . 
îngrășăminte chimice, s-au extins 
suprafețele amenajate pentru irigații. 
Ca urmare a dezvoltării bazei teh- 
nico-materiale a agriculturii, coope
rativele agricole s-au întărit conti
nuu, mărindu-și contribuția la for
marea fondului central al statului de 
produse agricole, asigurind, totodată, 
sporirea averii obștești și a fondu
rilor destinate retribuirii cooperato
rilor.

Ansamblul măsurilor adoptate de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 1 februa
rie a.c., concretizate in crearea con
siliilor unice agroindustriale de st.it 
și cooperatiste, are menirea sâ asi
gure valorificarea mai intensă a po
tențialului productiv al agriculturii 
noastre 
siliilor 
deschis 
tură de 
o nouă 
nizatoric pentru introducerea noului

socialiste. Constituirea con- 
uriice agroindustriale a 

calea trecerii și in agricul- 
la acumulările cantitative la 
calitate, creind cadrul orga-

mecanism economic în toate unitățile 
agricole. Pe baza perfecționării au- 
toconducerii și autogestiunii se ur
mărește 
ducțiilor 
tuieli cit 
sporirea 
de bază 
tâți agricole — să se asigure dezvol
tarea continuă a avuției obștești, 
creșterea veniturilor cooperatorilor 
și constituirea fondurilor statutare.

Din analiza rezultatelor obținute în 
producție și a situației economico- 
finantiare a cooperativelor agricole 
din diferite zone ale țării rezultă că 
nu peste tot au fost valorificate .in 
aceeași măsură posibilitățile create • 
prin organizarea socialistă a agricul
turii și prin asigurarea de către stat 
a unei puternice baze tehnico-mate- 
riale. în timp ce multe unități agri
cole obțin producții și venituri spo
rite de la an la an, altele nu reușesc 
să-și acopere în totalitate cheltuielile 
din veniturile proprii, să asigure re
tribuirea muncii la nivelul venitului 
garantat.

Pe baza indicațiilor conducerii 
partidului, formulate Ia recenta con
sfătuire de lucru de Ia C.C. al 
P.C.R., începînd din aceste zile, cu 
sprijinul organelor județene de partid, 
uniunilor cooperatiste, direcțiilor a- 
gricole și a organelor bancare, colec
tive formate din specialiști șl acti
viști de partid — constituite la nivel 
județean și in cadrul consiliilor unice 
agroindustriale — analizează situația 
eeonoinico-linanciară a fiecărei uni
tăți agricole pentru a stabili, pe bază 
de criterii unitare, unitățile insufi
cient dezvoltate din punct de vedere

obținerea și depășirea pro- 
stabilite prin plan, cu chel- 
mai reduse, astfel incit prin 
producției nete — indicator 
în activitatea fiecărei uni-

economlc. Această analiză este înso
țită de elaborarea de programe con
crete cuprinzînd activități și măsuri 
specifice fiecărei unități, inclusiv 
unificarea unor cooperative agricole, 
care să asigure creșterea substanția
lă a producției, a productivității mun
cii. a eficienței economice și, pe a- 
ceastă bază, consolidarea lor intr-un 
timp cit mai scurt.

Analizarea situației economico-fi- 
nanciare a cooperativelor agricole și 
elaborarea programelor de măsuri 
privind consolidarea celor insuficient 
dezvoltate , constituie o acțiune de 
mare însemnătate, de care depinde, in 
mod hoțărîtor, .introducerea noului 
mecanism economico-fihanciar in a- 
gricuitura cooperatistă. Iată de ce 
această importantă acțiune tre-

(Continuare in pag. a III-a)

Record al țesătorilor 
din Arad tes^tor^a secto- 
rulul 2 al întreprinderii textile 
U.T.A. din Arad, prin extinderea 
polideservirii mașinilor s-a ob
ținut o mai bună utilizare a 
timpului de lucru și implicit 
creșterea productivității muncii. 
Dacă în urmă cu un an se reali
zau în cadrul celor trei schim
buri 197 995 000 bătăi la toate 
mașinile de țesut din secție, in 
urmă cu cîteva zile a fost obți
nut recordul de 200 791 000 bătăi, 
ceea ce reprezintă în 
10 210 bătăi de 
pe oră.

Economii de energie 
electrică.In
unui program complex de mă
suri privind reducerea consumu
rilor de energie electrică, uni
tățile industriale din județul 
Maramureș au obținut în pri
mele cinci luni ale acestui an o 
economie de aproape 12 000 
MWh energie electrică. Printre 
principalii consumatori care au 
realizat importante economii se 
numără unitățile Ministerului 
Minelor, Petrolului și Geologiei, 
care numai în luna mai au re
dus consumul cu aproape 3 000 
MWh energie electrică. (Ghe- 
orghe Susa).

Noul centru civic al 
orașului Vulcan. A înce_ 
put să prindă contur noul centru 
civic al orașului de la poalele 
munților Paring, Vulcan. Con
structorii au predat primele 139 
apartamente, urmind ca aici, in 
final, noul cvartal să numere 
2 500 apartamente. Odată cu pri
mele blocuri au fost date in fo
losință populației și noi unități 
comerciale; in care se practică 
forme moderne de comerț. Cen
trul civic va dispune de o su
prafață comercială de pește 
15 000 mp. (Sabin Cerbu).
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Cifrele înscrise
prafețeie pe care s-a executat, pînă la 1 iunie, prima prășită mecanică 

la porumb — sus și cea manuală — jos

După ploile abundente însoțite de temperaturi ridicate — așa cum a 
fost și cum este bine să fie vremea in luna mai — plantele agricole cresc 
repede și viguros. De altfel, in majoritatea județelor din sudul țării, 
aceste culturi au acoperit solul cu frunzele lor bogate. Crește bine și 
porumbul. Iată de ce. in această perioadă, oamenii muncii din agricultură 
au datoria sâ execute cu cea mai mare răspundere lucrările de întreți
nere a culturilor — mijlocul prin care se poate acționa cel mai eficient 
în vederea sporirii recoltelor la culturile prășitoare. Care este stadiul la 
zi al acestor lucrări ?

POrUITlbul ‘ Pl’’ma prașilă mecanică a fost executată pe 72 la sută 
din suprafețele cultivate. în județele Prahova, Dolj, Buzău, Tulcea, Bihor, 
Dîmbovița. Caraș-Severin prașila mecanică a fost încheiată.

Sfecla de zahăr * Pra5'la a doua mecanică a fost realizată in 
proporție de 62 la sută. Au încheiat această lucrare cooperativele agri
cole din județele Ialomița. Arad, Dolj, Mehedinți și Dimbovița, iar multe 
unități au inceput prașila a treia.

Floarea-soarelui * P^na 'a această dată, prașila a doua meca
nică a fost efectuată pe intreaga suprafață, iar cea manuală — în propor
ție de 26 la sută față de prevederi. Au încheiat prașila a doua mecanică 
unitățile agricole din 14 județe

Pentru realizarea recoltelor mari prevăzute în acest an. să folosim 
din plin condițiile favorabile dezvoltării vegetației, executînd la timp și 
bine lucrările de întreținere a culturilor. Organele și organizațiile de 
partid, direcțiile agricol ». județene, consiliile unice agroindustriale sint 
chemate să concentreze și mai puternic la efectuarea acestor lucrări mij
loacele mecanice și forțele umane de la sate, să organizeze in așa fel 
activitatea incit pînă la începerea secerișului să se execute cel puțin trei 
prașile la toate culturile.

Trimisul special al președintelui Republicii Cipru
în timpul întrevederii au fost evo

cate bunele raporturi româno-ciprio- 
te pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural, exprimin- 
du-se dorința de a dezvolta în con
tinuare relațiile de prietenie, colabo
rare și cooperare în producție dintre 
România și Cipru, in interesul celor 
două țări și popoare, al cauzei păcii 
și colaborării in Balcani, in Europa 
și în întreaga lume. în acest cadru 
s-a subliniat că apropiata vizită a 
președintelui Spyros Kyprianou in 
România va constitui un moment 
important in dezvoltarea relațiilor 
ce prietenie și colaborare dintre 
cele două țări și popoare.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de vederi în probleme inter
naționale și îndeosebi cu privire la 
situația din Cipru. Oaspetele a in
format din partea președintelui 
Spyros Kyprianou despre acordul 
care s-a ajuns recent la Nicosia

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri, pe ambasadorul 
George Pelaghias, -director general 
in Ministerul Afacerilor Externe, 
trimis special al președintelui Re
publicii Cipru, Spyros Kyprianou.

La primire a luat parte tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe.

Oaspetele a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj din 
partea președintelui Republicii Ci
pru, Spyros Kyprianou, în care sînt 
adresate președintelui României un 
salut prietenesc, cele mai calde 
urări de progres și prosperitate po
porului român.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat să se 
transmită președintelui Republicii 
Cipru salutul său cordial și cele mai 
buhe urări de 
prieten cipriot 
prosperitate.

succes, iar poporului 
urări de pace și la 

cu

liderul ciprioților turci, Rauf Denk- 
taș, in prezența secretarului general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, cu pri
vire la reluarea, la 15 iunie, a ne
gocierilor intercomunitare,. in vede
rea soluționării problemei cipriote 
in ansamblul său.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
salutat înțelegerile convenite la Ni
cosia, exprimindu-și speranța că pe 
această bază se va ajunge la solu
ționarea rapidă a problemei cipriote. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat poziția României privind 
rezolvarea pe cale politică a proble
mei cipriote, care să asigure inde
pendența și integritatea Ciprului, 
retragerea trupelor străine din insu
lă, întărirea încrederii și conlucrării 
dintre cele două comunități, ceea ce 
corespunde intereselor poporului 
cipriot, cauzei păcii și colaborării in 
Europa și in intreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Directorul editurii „Nagel“ din Paris
Republicii SocialistePreședintele

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri, pe cunoscutul pu
blicist și editor Louis Nagel, direc
torul editurii „Nagel“ din Paris, 
aflat în țara noastră cu prilejul des
chiderii la București a unei expo
ziții de cărți publicate de această 
editură.

La primire a luat parte tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Oaspetele a adresat călduroa
se mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru onoarea de a fi

primit, relevînd, totodată, înalta 
stimă și considerație pe care le 
nutrește față de șeful statului român, 
față de activitatea sa laborioasă 
consacrată propășirii poporului ro
mân, cauzei păcii, înțelegerii și co
laborării intre toate națiunile lumii.

Editorul francez a rugat pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu să primeas
că. în semn de profund omagiu, 
exemplare in limbile franceză, en
gleză, germană și italiană din volu
mul „Daco-Romania", apărut în co
lecția „Archaeologia Mundi" a edi
turii „Nagel". înmînind aceste volu-

României, el a 
faptul că apari

me despre Istoria 
ținut să sublinieze 
ția noii lucrări ilustrează, ca și căr
țile precedente despre România apă
rute in aceeași editură, interesul 
manifestat în lume față de țara noas
tră, de trecutul său milenar și ma
rile ei realizări contemporane obți
nute sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul 
mulțumit 
editorului

A avut
desfășurat

Nicolae Ceaușescu a 
călduros publicistului și 

Louis Nagel.
loc o convorbire ce s-a 
într-o atmosferă cordială.

Oltul coboară pe 
de piatră, printre 
de granit ai munților spre 
largul cîmpiei, și, din loc in 
Ioc, vadul lui se strînge sau 
se lărgește între taluzurile 
din beton ale salbei de hi
drocentrale ce îi schimbă 
definitiv destinul. Cele de la 
Riureni, Govora, Băbeni, 
Ionești și Strejești funcțio
nează. La Călimănești, Ză- 
videni și Drăgășani altele 
sint in construcție. Valea 
legendarului riu a devenit 
un șantier al luminii.

De la Jibleă la Brezoi, 
mai cu seamă, la cîntecul 
etern al Oltului se adaugă 
zgomotul ascuțit al vibro- 
sonetelor ce implintă pair 
planșe de beton in rocă, 
șuieratul instalațiilor care 
trimit necontenit aer proas
păt în galeriile unde lu
crează minerii. ecourile 
pușcăturilor. JWunții sint 
răvășiți de cupele exca-

praguri 
pereții

vatoarelor. In zona Căli- pune in mișcare turbinele 
mănești, viitorul lac de acu- hidrocentralelor de la Ciun- 
mulare impune ridicarea get și Mălaia. La Brădișor 
șoselei pe versantul din se construiește cea de-a

Ape care
nasc lumină

treia hidrocentrală de pe a- 
cest riu interior al țării.

Țara Loviștei în lumină... 
Privind mirificul tablou 

de. la confluența celor două 
ape, Alexandru Vlahuță 
scria : „De pe podul înalt, 
așternut pe gura Lotrului.

dreapta. La șoldul masivu
lui Cozia se , conturează te- 
țasamentele," tunelele unui 
nou tronson de cale ferată 
deoarece riul va urca pină 
în locurile pe ' unde încă 
mai aleatgă acum trenurile 
pe vechiul drum de fier.

în Țara Loviștei, Lotrul, ne uităm cum undele ver- 
riul cu nume de haiduc...

stează pînza lată a Oltului, 
întinzînd pe lîngă malul din 
dreapta o fîșie luminoasă, 
ca și cum apele celor două 
rîuri împreunate n-ar vrea 
să se amestece". Cind șan
tierele de pe Olt și Lotru 
își vor încheia marea lor 
misiune, fenomenul ce l-a 
încîntat pe marele scriitor 
se va muta cu cîțiva kilo
metri mai jos, spre Călimă- 
nești. Fiindcă, după ce se 
va prăbuși în turbinele hi
drocentralei de la Brădișor, 
Lotrul va străbate o galerie 
de debușare pînă Ia Cîrligu 
Mare și abia acolo se va 
Intîlni cu Oltul.

Șantierul
sarcina să realizeze 
nou drum al apelor, 
delind munții de la 
șor la Cîrligu Mare,

care și-a luat 
acest, 
sfre- 

Brădi- 
e îm-

Lucian ZATTI

zui ale acestui riu învir- (Continuare in pag. a V-a)

MINELE OLTENIEI ÎN ÎNTRECERE

Cererilor și propunerilor formulate de cetățeni

prin scrisori și la audiențe

RĂSPUNSURI CLARE, REZOLVĂRI OPERATIVE!
și unități economice nu acordă întot
deauna atenția cuvenită scrisorilor si 
audiențelor, nu cunosc îndeaproape 
problemele de interes general și per
sonal care-i preocupă pe oameni. Ba. 
mai mult: o parte din conducătorii de 
unități consideră că au obligația să se 
..deranjeze" numai pentru rezolvarea 
acelor petiții ce le sint trimise spre 
soluționare de către organele supe-

nifestă dezinteres și în ceea ce pri
vește obligativitatea ținerii audiențe
lor. Bunăoară, directorul general al 
Direcției județene de poștă și tele
comunicații a ținut în acest an nu
mai de 4 ori audiență, iar șel’ii de 
autobaze din cadrul Exploatării de 
tranșport-Craiova respectă programul 
de audiente... precum respectă 
conducători auto

Cu ce învățăminte și măsuri s-a încheiat un 
control efectuat în 20 de întreprinderi și insti
tuții de către Comitetul municipal de partid 

Craiova

concluzie a ana-

în primele cinci luni din acest an, 
Comitetului municipal de partid Cra
iova i-au fost adresate 804 scrisori 
și au fost primiți in audiență, numai 
de către primul secretar și secre
tarii comitetului municipal de partid, 
peste 650 de cetățeni. Aceasta de
monstrează, pe de o parte, incre- 
derea pe care oamenii muncii o au 
in organizația municipală de partid, 
dar și faptul că 
nu in toate între
prinderile și in
stituțiile craio- 
vene factorii de 
conducere și răs
pundere se ocupă 
in mod corespun
zător de rezolva
rea propunerilor, 
sesizărilor și ce
rerilor cetățeni
lor. Este principala
lizei care a avut loc, zilele trecute, 
in secretariatul Comitetului munici
pal de partid Craiova, care a dezbă
tut modul de soluționare a scrisori
lor. sesizărilor, propunerilor și cere
rilor oamenilor muncii adresate prin 
petiții și la audiențe.

Ce anume a determinat o aseme
nea analiză ? în primul rînd, con
statările prilejuite de un control mi
nuțios efectuat de către două colec
tive de activiști în 20 de întreprin
deri economice și instituții craiovene 
care, prin profilul 
permanente cu un 
cetățeni. Controlul 
numărul încă mare 
dresate atît unor organe centrale, cît 
și comitetului municipal de partid 
se datorește, îndeosebi, faptului că 
o parte din cadrele cu munci de răs
pundere din unele instituții publice

lor, au legături 
mare număr 
a constatat 
al scrisorilor

de 
că 
a-

rioare. Că sînt și asemenea situații 
— deși puține la număr — o dove
dește ’ însăși informarea prezentată 
în secretariatul organului municipal 
de partid. Cităm : „în registrele de 
audiențe ale Trustului de construc- 
ții-Dolj, Direcția județeană de poștă 
și telecomunicații, întreprinderea de 
rețele electrice și întreprinderea ju
dețeană de gospodărie comunală și 
locativă erau consemnate și urmărite 
numai acele scrisori ce le-au ■ fost 
destinate spre rezolvare de către 
diferite organe de partid, de stat și 
de presă, iar restul scrisorilor au fost 
consemnate doar la registratură, ală
turi de întreaga corespondență co
tidiană, fără a se urmări modul de 
soluționare".

Așa cum a rezultat și cu ocazia 
acestei analize, acolo unde nu se 
acordă atenție permanentă rezolvării 
petițiilor oamenilor muncii, se ma-

unii 
graficul orar de 

funcționare a. au
tobuzelor. adică 
adeseori după bu
nul lor plac.

— Prezența 
mijlocul 
velor 
rești, 
direct cu 
participarea 
dezbaterile 
producție, la 

dunările de partid, de sindicat 
șl U.T.C., discuțiile de la om la 
om, atitudinea înțelegătoare, a- 
fectuoasă față de cei care vin in 
audiență constituie calea cea mai di
rectă spre inimile și gîndurile oa
menilor, spre cunoașterea probleme
lor cu care se confruntă și la care 
ei caută răspuns — 
rășul Ștefan Negreț, 
lui Craiova. Atunci 
muncii se lovesc de 
a unor factori de 
colectivele lor de muncă sau de la 
unele instituții și compartimente care 
lucrează direct cu publicul, ei se a- 
dresează organelor și instituțiilor ju
dețene și centrale de partid și de

in 
colecti- 

muncito- 
contactul 
oamenii.

la 
de
a-

ne spune tova- 
primarul orașu- 

cînd oamenii 
lipsa de atenție 
răspundere di n

Nicolae BABALAU 
corespondentul „Scinteli"

(Continuare în pag. a V-a)

CU ȘAPTE LUNI 
IN AVANS 

Energeticienii 
de la „Porțile de Fier“ 
și-au îndeplinit angajamentul 

pe acest an
Energeticienii hidrocentralei 

..Porțile de Fier" au atins vineri 
dimineața cotele finale din an
gajamentele asumate in între
cerea socialistă pe acest an. Ac
țiunile inițiate in direcția folo
sirii agregatelor la parametri 
cit mai ridicați, pentru menți
nerea in exploatare a tuturor 
agregatelor in perioada apelor 
mari și prelucrarea cit mai bună 
a potențialului Dunării au permis 
colectivului hidrocentralei să 
realizeze în plus, de la începutul 
anului. 257 000 000 kWh energie 
electrică și să depășească pro
ducția industrială planificată cu 
aproape 57 milioane lei. tn acest 
fel, colectivul puternicei hidro
centrale de la ..Porțile de Fier" 
a ridicat la aproape 1.4 miliar
de kWh cantitatea de energie 
electrică obținută in plus de la 
începutul actualului cincinal.

în cuiburi numai soare
Sărbătoarea interna

țională a copilului, ri
dicarea ei ca imagine 
a păcii in văzduhul 
întregului pămint tre
zește emoție nu numai 
la noi, impune victo
ria unui timp luminat 
nu numai la noi, dez
văluie privirilor lucră
rile sublim create de 
om, pretutindenea. Co
piii, viitorul vieții. în
treabă cu gravitate, pe 
fiecare dintre noi îl 
întreabă, cate este me
nirea noastră in lume: 
copiii, nădejdea, bucu
ria. certitudinea noas
tră. pretutindenea pe 
această însorită și tris
tă planetă, ne ies ina-■ 
iute cu albe flori de 
laur inălțind slavă vie
ții și păcii pe pămint. 
Copiii noștri, copiii 
lumii întregi sorb din 
frumusețea culturii de 
aur a omenirii, din 
aerul curat al omeniei, 
sorb seva gesturilor de 
întrajutorare umană : 
ei au nevoie de pace 
in acest secol al civi
lizației, al științei și al 
chinuitoarelor zbateri 
pentru crearea unei 
lumi mai bune. Pacea 
să treacă — fir de aur 
strălucitor — in veș
mintele noi ale vieții 
secolului ce vine, cind 
ei, copiii noștri, ei, co
piii tuturor țărilor și 
popoarelor care învață 
graiul înțelepciunilor 
omenești, își vor afir
ma uimitoarele puteri 
ale minții, ale miini- 
lor, ale sufletelor. In 
anul două mii copiii 
vor întreba de dreptul

lor la tinerețe, la 
muncă pașnică, la în
noirea vieții mereu 
înnoite, dreptul la li
niștea lor. in care să 
poată fi diminuate bo
lile, să poată fi prelun
gită viața, in care ei, 
copiii de astăzi, să își 
poată arăta in noile 
dimineți ale lumii bo
găția spiritului lor 
uman, de la noi moș
tenit.

Violeta 
ZAMFIRESCU

Steaguri albe și co
pil, flori și cintec 
irump din toate col
țurile pămintului. pe
cetluind timpul a- 
cestui An internațio
nal al copilului eu 
văzduhul de milenii 
dorit de omenire, văz
duh numit pace, fără 
săgeți otrăvite și puști, 
fără arme nucleare, 
biologice, economice. 
Sufletele copiilor îsi 
inventează jocurile și 
viața hrăniți de știin
ța acestui secol, bucu- 
rindu-se de tehnica a- 
cestui secol, visind să 
adauge vieții noi bucu
rii. Ochii copiilor noș
tri nu mai vor să vadă 
războaiele, pe care 
unii doar din vechi 
povești triste și inspăi- 
mîntătoare le știu. 
Miinile copiilor caută 
iarba, floarea, mingile 
colorate, rachetele ar
gintii zburind ca albii

căluți ai basmelor să 
lege intre ele drumu
rile stelelor, ascultind 
muzica sferelor, mate
ria cintind. Să nu le 
strivim visurile, să 
nu-i jefuim de încre
dere in viață, de bucu
ria existenței lor in 
frumusețile lumii. Co
piii noștri știu, și cei 
prea mici invață ce 
înseamnă acest An in
ternațional al copilu
lui. Pentru noi ce în
seamnă, și pentru ei. 
Le creăm condiții să 
trăiască mai buni de- 
cit noi, să fie mai lu
minați organizatori de- 
cit noi ai vieții, pui- 
tind făclia păcii nes
tinsă pe pămint.

E timpul cind și puii 
păsărilor cer in cuib 
numai soare, hrană, 
aer curat și viață. E 
timpul dăruirii flori
lor in toate culorile 
lumii. Timpul culesu
lui- celor dinții roade 
ale pămintului, cu gri
jă însămânțat cu mult 
nesomn îngrijit. Timp 
al speranțelor, cind 
sărbătoarea internațio
nală a copilului oglin
dește in imaginea ei 
năzuința spre armonie 
a universului. Timpul 
cind văzduhul norilor 
e risipit de vint, spă
lat de calde ploi, cind 
zorii verii omului tre
zesc soarele lumii pes
te întreg pămîntul. A- 
cel soare care 
nile noastre 
din calmul 
noastre, din 
de aur a 
bune.

din mii- 
răsare, 

inimilor 
rețeaua 

gîndurilor
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Ce poate fi mai convingător 
decît exemplul personal?

întilneștî la noi pretutindeni, în orice colectiv muncitoresc, oameni, 
cel mai adesea cărunți, față de care toți ceilalți nutresc un adine res
pect. Prezența lor impune seriozitate, exigență. Este, mal întii, respec
tul pentru felul în care își concep și își desfășoară acești oameni munca. 
Pentru măiestria dobindită, ca și pentru răspunderea și dăruirea cu care 
lucrează. Totodată, este respectul pentru generozitatea cu care oamenii 
de acest fel împărtășesc celor din preajma lor ceea ce știu, pentru stră
dania comunistă de a face ca toți cei din jur să năzuiască la o continuă 
autodepășire. Unui astfel de om, raporturilor sale cu mai tinerii tovarăși 
de muncă ii sint închinate rîndurile de față.

Petru Erata, lăcătuș, Erou al 
Muncii Socialiste (fotografia 1). 
întreaga sa viață de muncitor și-a 
petrecut-o in aceeași uzină, între
prinderea de vagoane din Arad. 
Din 1941 .' El spune : „Am avut in 
viață și probleme grele. Dacă în a- 
semenea momente de cumpănă te 
lași cuprins de slăbiciune, viața ți se 
pare lipsită de sens. Eu, dimpotrivă, 
de cite ori am ajuns la vreo răs
cruce, m-am Îmbărbătat și mi-am

spus că o rezolvare trebuie să exis
te, atîta doar că trebuie s-o caut cu 
stăruință și răbdare. Nu se poate 
să nu reușești !“ între altele, este 
autorul a 58 de inovații.

De-a lungul a 38 de ani, citeva 
generații de muncitori tineri au 
crescut cu privirile ațintite spre el, 
cu auzul Îndreptat către povețele 
lui. „Mulțl dintre cei care au lucrat 
cu mine sint acum bine pregătiți și 
stimați pentru munca lor. I-am în

demnat mereu să Învețe și mă 
bucur că unii au urmat școli supe
rioare. Au devenit ingineri, tehni
cieni, maiștri. Se află și în condu
cerea întreprinderii foști ucenici de 
ai mei. Iar maistrul meu de acum 
mi-a fost și el ucenic.0

Ce le-a spus, ce i-a învățat 1 Sub
tilitățile profesiei, desigur. Dar și 
acele reguli morale nescrise ale co
lectivului muncitoresc care-1 pot 
călăuzi pe fiecare spre atingerea 
țelului propus.

Cel mai recent argument : pentru 
un tip special de vagoane de călă
tori trebuiau fabricate ferestre spe
ciale. Greu de executat. Uzina nu era 
pregătită pentru așa ceva. De aceea 
s-a și zis că nu se pot face și că 
vor trebui comandate în altă parte. 
Bătrlnul Brata s-a înfățișat atunci 
la conducerea secției cu propunerea 
să se mai amine decizia de a se

apela la o altă uzină. O să încerce 
el. A încercat o dată, de mai multe 
ori — cum să se dea bătut ? — a 
născocit dispozitive speciale și a 
reușit. S-a creat chiar un atelier 
special în care lucrează acum bri
gada lui la fabricarea în serie a 
ferestrelor cu pricina. Aici, în acest 
atelier l-am fotografiat tocmai în 
clipa clnd se afla — cum nu se 
poate mai semnificativ pentru în
treaga lui. existență — alături de 
unul dintre cei mai tineri muncitori 
ai brigăzii sale, Dorel Hărlău. Și 
pentru că Dorel fusese primit 
in partid doar cu două zile în 
urmă (în organizația al cărei secre
tar este același Petru Brata), l-am 
întrebat ;

— Ce crezi despre tovarășul Bra
ta 7

— Pot să spun ce-am învățat de 
la el. în primul rînd, să nu risipesc

timpul. Timpul • ca metalul cel 
mai scump. Trebuie să scoți din cl 
cit mai mult, nimic nu e de arun
cat. Mă gindesc că așa a reușit el 
să realizeze zecile sale de inovații.

în fotografia nr. 2 — tînărul mais
tru Traian Ștefea. Este chiar mais
trul care răspunde de brigada lui 
Petru Brata și despre care vetera
nul spunea că el l-a format ca 
muncitor. Cum l-a format 7 Să ve
dem.

— Ce credeți despre ambiție 7
— Ambiție este să procedezi ca 

tovarășul Brata. Adică, să ti se dea 
ceva de făcut, să vezi bine că n-ai 
cu ce, n-ai pentru început sculele 
sau utilajele sau materialele nece
sare, iar tu să nu zici „nu se poa
te". Și nu te lași pină nu-ți creezi 
condițiile necesare. într-un cuvint, 
să n-ai liniște pînă nu iese bine 
treaba.

Ne zimbește, din fotografia 3, o 
femeie. Maria Cărău e de mulți ani 
lăcătuș in brigada lui Brata. La 
început nu credea nici ea că va 
ține pasul lntr-o meserie atlt do 
bărbătească. „Dar el a avut mereu 
încredere în mine" — spune acum 
Maria Cărău. încetul cu încetul, sub 
lumina zîmbetulul Încurajator ul 
comunistului Brata, încrederea fe
meii în puterile ei a prins rădăcini. 
Pînă cînd, astăzi, în lipsa fostului 
ei mentor, îi ține ea locul ca șef 
de brigadă.

Cîteodată a știut să fie șl aspru. 
Cind a Început fabricația ferestre
lor speciale, sudorul (de altfel, un 
foarte bun meseriaș) Gheorghe 
I’otrovița (fotografia 4) nu reușea 
să facă toate sudurile așa cum ar 
fi trebuit. Să sudezi aluminiul, de
sigur, nu-i ușor. Sudură în mediu 
de argon. Aveau un singur aparat, 
bătrînului nu-i venise încă ideea 
dispozitivelor pe care le-a realizat 
ulterior, iar materialul de sudu'ă 
nu era corespunzător. Deci toata 
motivele pentru ca tînărul sudor 
să... n-aibă nici o vină, Și totuși 
Brata nu l-a iertat. L-a socotit răs
punzător pentru că a știut toate 
astea și le-a acceptat cu resemnare.

— A) fost atunci supărat pa to
varășul Brata 7

— Un pic. Dar ml-a trecut re
pede. mi-am dat seama că avea 
perfectă dreptate,

...Să tragem linie și să adunam. 
Pe unul l-a invățat să pună prețul 
cuvenit pe timpui său de muncă și 
de viață (văzuse, desigur, că aici 
cam „șchiopăta" băiatul). Pe un 
altul l-a deprins ce este ambiția, 
i-a. arătat ce se poate obține prin 
frumoasa ambiție a autodepășirii. 
Pe o femeie a ajutHt-o sâ-i inf'o- 
rească zimbetul încrederii în for
țele proprii, zimbptul demnității. Pe 
un al patrulea l-a făcut să se fe
rească de indiferența care usucă. 
Și «șa, pe mulți, pe foarte mulți

alții i-a deprins să năzuiască si să 
devină oameni adevărați, cu o 
înalta conștiință muncitorească.

într-un viitor nu prea îndepărtat, 
Petru Brata va ieși ia pensie. Mi-ar 
place sa cred că,- intr-o viață de 
muncă de aproape patru decenii, 
bilanțul acestei pilduitoare existențe 
se ridică la valoarea unui tren în
treg (pentru că el lucrează la va
goane de cale ferată). Dar un tren 
în care au urcat și in care călăto
resc spre frumusețea demnității de 
om și de comunist toți cel care s-au 
format, s-au călit în preajma sa.

Mihai CARANFIL

* DIALOG 
IcuxrriToari

• taria de a vedea a- 
devarul. Ni se propune 
pseudonimul Roduț Navi. A- 
ceastă rezolvare fiind găsită (a- 
dică soluția pentru a putea spu
ne celor mai dureroase lucruri 
pe nume), confesiunea se des
fășoară pe cinci pagini bătute 
la mașină. Și care lucruri să fie 
mai dureroase la reflecție decît 
acelea in care cugetătorul este 
direct implicat, ba încă și cu o 
parte din vină 7 Trăind drama 
destrămării de familie, ne sce
nariul ei oarecum tipic, R.N. are 
tăria să se detașeze de regretele 
și ranchiunele imediate și foarte 
personale ; corespondentul ne 
împărtășește citeva din amarele 
(și poate tîrziile) sale concluzii. 
Reținem : „Familia este celula 
de bază a societății... Cu condi
ția ca familia să fie sănătoasă, 
în primul rînd din punct de ve
dere moral. Ajuns la tribunal, 
am rămas uimit văzînd că erau 
pe rol destule divorțuri, multe 
între tineri. Am început să cred 
că procesul intentat mie nu mă 
amenință numai pe mine...".

Pe lingă aceste considerente 
generale, fără a intra in amă
nunte, mai reținem și părerea 
că, deși in ansamblul vieții fa
miliei, contribuția soților este 
egală, din punct de vedere su
fletesc, „pentru menținerea căl
durii căminului conjugal, ma
rele rol il are femeia, care, prin 
ceea ce face în și din • proDria 
casă, poate fi socotită o artistă".

Trebuie să recunoaștem că 
așa este. Să resnectăm deci a- 
ceastă artă a artelor.

• UN RĂSPUNS SERIOS. în 
legătură cu o notă critică, apă
rută la una din rubricile de eti
că („Ce practică și... ce practici" 
in „Scîrrteia" nr. 11 387) am pri
mit de la Grupul școlar de pre
lucrare a lemnului din Bucu
rești, sub semnătura tovarășu
lui prof. dr. ing. Sever Spătaru, 
directorul grupului, un răspuns 
din care cităm : „Cadrele didac
tice și toți oamenii muncii din 
Grupul școlar au luat atitudine 
față de gravele abateri ale lui 
Stoican Petre. El a fost supus 
discuției întregului colectiv de 
oameni ai muncii din școală și 
apoi a plecat din școală (...). 
Conducerea școlii și biroul orga
nizației de partid vă mulțumesc 
pentru sprijinul acordat și se an
gajează să vegheze ca asemenea 
fapte să nu mai apară în colecti
vul nostru de muncă".

• O SECUNDA ! Ion Grecu 
— București : 
are un sfirșit. 
de procese pe 
lăți, sfîrșitul 
în schimbarea 
venită. Ilie Filip — Mangalia : 
Poate că ambiția de a ataca di
rect reportajul este prea mare. 
Exersați întii însemnarea scur
tă. Todirașeu Dumitra ș.a. — 
București : Esența răspunsului o 
puteți regăsi și în prima notă a 
rubricii de față.

Orice pe lume 
în cazul focarului 
care ni-1 semna- 

snerăm să conste 
de domiciliu sur

PROMOVAREA NOULUI-OBLIGAȚIE LEGALĂ Șl MORALĂ
De-a lungul anilor, în mișcarea de 

inovații și invenții s-au angajat un 
mare număr de muncitori, tehnicieni, 
cercetători, oameni de știință din 
toate domeniile de activitate, și 
se poate afirma că, în majoritatea ca
zurilor, s-a ajuns la reușite incontes
tabile. De obicei, se pornește la drum 
cu încredere și entuziasm ; inovato
rul sau inventatorul prezintă o schi
ță, un proiect, își expune ideile, cei 
anume însărcinați să valorifice aces
te idei îi dau tot sprijinul. Dar, fi- 

«resc, nu toate propunerile care se fac 
merită să rămînă în atenție, și cu atit 
mai puțin să fie aplicate. Contează 
celelalte, majoritatea, despre care, 
la un moment dat, specialiștii afirmă: 
ideea este bună, principiul de func
ționare de asemenea etc. — și sem
nează. După o vreme, după un an, sau 
doi, sau cinci, vrlnd să știi ce s-a 
întîmplat cu vreuna din idei, afli ca 
s-a renunțat din pricina unor defec
țiuni ivite în timpul experimentării, a 
incapacității inovatorului sau inven
tatorului de a-și duce munca pină la 
capăt, a neprevăzutului... Și nimeni 
nu își mai face probleme cu niște 
idei bune care s-au pierdut. Evi
dent, in aprecierea unei invenții sau 
inovații se impune exigență maximă. 
Uneori însă această exigență are și 
nuanțe de dezinteresare, lipsă de răs
pundere, birocrație etc. ' Așa ajung 
unii dintre inovatori și 
alerge pe drumuri și 
serviete, in loc de noi 
morii și reclamații.

De curind, m-a vizitat acasă un om 
tare mîhnit, cu geanta burdușită de 
memorii pe care, de-a lungul ani
lor, le expediase pe adresa mai mul
tor instituții. îl cheamă Mircea Săn
dulescu, are cincizeci și opt de ani, e 
pensionar de cinci ani, după ce două
zeci și opt de ani fusese mecanic pe 
locomotivă, la Depoul C.F.R. Craiova. 
Numele mi-era cunoscut, citisem 
cîndva despre Mircea < Săndulescu 
prin ziare. (Mi-a confirmat îndată, 
mi-a și arătat ziarele). Mecanic pe 
locomotivă, inovator, inventator. Pînă 
la ieșirea la pensie 1 se admiseseră 
vreo optzeci de inovații, dintre care 
o bună parte se aplică, și douăzeci de 
invenții cu certificat de autor (se a- 
plică vreo șase). în meseria pe care 
și-a ales-o, la care a ținut, n-a ac
ceptat să fie doar un simplu execu
tant, n-a acceptat plafonarea — e 
nevoie să-ți gîndești meseria, s-o duci 
mai departe. Cu cele optzeci de ino
vații și douăzeci de invenții n-a avut 
greutăți, n-a trebuit să scrie memo
rii pentru ele, să alerge pe drumuri, 
să ceară audiențe. Am înțeles că 
Mircea Săndulescu nu este un autor 
de invenții nemaipomenite, capitale; 
practica, studiul, observația l-au con
dus spre inovații, Aproape sigur, o 
istorie, un dicționar sau un muzeu al 
invențiilor nu-i vor reține numele. 
Dar, priceperea lui s-a dovedit nece
sară, fapt de necontestat.

Și-acum, despre cele două in
venții cu necaz. în 1963 prezintă, îm
preună cu inginerul 
schița unui mic aparat care să înre
gistreze kilometrajul
C.F.R: (călători și mărfuri), explicind 
și utilitatea unui asemenea aparat ; 
se va ști cit circulă vagoanele încăr
cate sau goale, cum sint dirijate, cind 
trebuie să intre în revizie etc. (ur- 
mind a se renunța la actuala eviden
ță, destul de greoaie). Mai precizăm 
că tema respectivă era trecută in 
planurile de cercetare ale minlsteru-

lui. După experimentările de rigoare, 
se eliberează un certificat de autor. 
Deci, invenție ; deci, la acea oră nu 
se mai semnalase existența unui ase
menea aparat. Cînd se trece la prac
tică, situația șe schimbă : aparatul 
funcționează doar vreo două luni, 
Ideea este bună, principiul de func
ționare este’ bun, dispozitivul, in an
samblu, merge, dar se defectează in
dicatorul cifric. Mircea Săndulescu 
admite : indicatorul cifric este oare
cum improvizat, „lucrat cam din to
por". în 1967, un reporter a) 
televiziunii 11 aduce pe Mircea

amărăște. Răspunsul : invențiile, ne
corespunzătoare, nu dau randament ; 
certificatele de autor sînț radiate pen
tru niște taxe neplătite ; omul scrie 
noi memorii, omul ține la ideile, la 
munca lui, acuză pe drept și pe ne- 
drept, și așa trec anii, ani în care 
omul acesta în vigoare ar mai fi avut 
multe propuneri de făcut.

MirCea Săndulescu a venit să 
mă întrebe dacă să mai scrie 
memorii, ori să se dea bătut. 
După consultarea dosarului cu hîrtii, 
am hotărît să-i răspund : Nu, să nu 
mai trimiți nici un memoriu, nu mai

t r

Nu memorii despre idei,
ci idei valoroase 
puse în practicăA

inventatori să 
să poarte iri 
proiecte, me

Florea Nuțu,

vagoanelor

Muzeul omului care 
n-a descoperit

MTTc au hotărît ca acesta să nu fie 
acceptat în exploatare". N-ar fi ex
clus ca lntr-o bună zl să importăm 
astfel de aparate, dacă s-or fi in
ventat in altă parte. Recunoști că 
ale dumitale au defecțiuni 7 Știi care 
sint defecțiunile 7 Recunosc — mi-a 
răspuns — și le știu, n-o să mai tri
mit memorii, am să m-apuc de lucru, 
urgent.

Am scris mal pe larg despre acest 
caz, bănuind că există și altele, ase
mănătoare, Mircea Săndulescu (sau 
Un altul, priceput, -cu spirit de obser
vație și dornic să contribuie la pro
gresul tehnic) ar fi putut fi de mal 
mult folos în acești ani, cu inovațiile 
și invențiile lui, dacă i s-ar fi atras 
atenția la timp asupra unor erori teh
nice. Dacă ar fi foșt ajutat să-și 
ducă munca pînă la capăt. (Sau, în 
cazul cel mai rău, să fie convins de 
eșec — și îndemnat spre alte lucrări, 
solicitat. Așa, ne-am ales cu un 
teanc de memorii I). Știu, o inovație, 
o invenție sint judecate după rezul
tat, și aprobate sau respinse. Cea 
mai mică defecțiune o dă la o parte. 
Dar eu nu cred că ne putem permite, 
în acest moment, luxul de a da la o 
parte lucruri care se pot pune la 
punct, și ne-ar fi de folos. Mircea 
Săndulescu are pregătirea unui me
canic de locomotivă, are experiență, 
practică ; despre rezistența măteria- 
lelor știe mai puține, ca și despre 
multe alte chestiuni care se aprofun
dează la politehnică. Dar avem in
gineri specialiști. Cînd un elev are • 
greutăți cu problemele pentru acasă, 
cere lămuriri, 
consultații, și 
răbdare. Cînd 
țator intră in 
La specialiști, 
mulțumesc să 
tuația se schimbă, „Dacă vrei să fii 
inovator, inventator — descurcă-te 
singur, doar e gloria dumitale". Cred 
că Mircea Săndulescu trebuia ajutat 
la timp. în locul dosarului cu memo
rii am avea azi două „mici invenții" 
necesare. Dacă nu și altele... înainte 
de a ne gindi la gloria personală, să 
ne gîndim, totuși, la necesitățile eco
nomiei. Și-o să fie spre gloria tuturor.

Multă vreme 
vut senzația că 
in care mă aflam era 
unul dintre cele mai 
interesante muzee, că 
vedeai acolo numele 
celui care încă nu de
venise om, fiindcă, 
după toate definifiile 
pămintului, se știe că 
„om e numai cel care 
muncește". Am văzut 
acolo și citeva unelte 
și m-am mirat, 
creion, un caiet, 
Chiar și veșminte 
tul de moderne, 
tofi, unul pentru picio
rul drept, altul pentru 
piciorul sting, ggran-

ant a- 
locul

un 
li a 

des- 
pan-

ttndu-mi-se că nicio
dată nu i-a pus invers.

Pe altminteri, ii pur
ta foarte rar, ''' 
mai mult in papuci 
această terasă, unde 
află un șezlong 
fața spre soare.

Aceasta e mașina 
ras — eram eu îndem
nat s-o văd — n-a 
mai folosit-o In ulti
mii ani; o ura ca pe 
ceva Viu.

Aici e masa pe care 
a mâncat, Resturile de 
piine sint de la prinz. 
Vreți să-l vedeți? Ml-l 
închipuisem un bătrin 
și nu voiam și-l de-

stătea 
pc 
se 
cu

de

munca
ranjez, dar mi s-a spus 
că nu-l deranjez și că 
nu e bătrin, e un ti
par, un tițiăr chiar 
puterea virstei și e 
talentat, a terminat 
facultate, 
fost el 
imposibil 
»e poate, 
se poate, 
ducă el acolo, nu ve
deți că e bătaie de 
joc ? Pe asta a făcut 
el facultatea să se 
ducă la capătul pă
mintului, păi atunci 
de ce a mai invătat ?

Aici e o sticlă — nu, 
nu-i nici o soluție, nici 
un experiment, păi el 
n-a făcut chimia ! — 
e niște coniac — tot
deauna iși păstrează 
pentru cină un păhă
rel.

Aici doarme. Vine 
destul de obosit., are 
prieteni, trag tofi de 
el, abia de răsufla : 
„Und’te duci miine 
„Ce faci polmiine 
„Nu mergem la 
ștrand „Nu mergem 
la cinema ?“. 
dut sticlele 
Putem să ne 
și noi intr-un 
$i tot așa, și i 
prietenii ii strică via
ța, ii iau timpul, nu-l 
lasă să se odihnească, 
să mediteze, să se ocu
pe de pasiunea lui 
fundamentală, și tot 
pierde, și tot pierde, 
că pasiunea asta ii 
cere concentrare, gin- 
dire, liniște : joacă ta
ble opt ore pe zi.

Vasile BARAN

in 
îi 
o 
a 
e

dar unde 
repartizat 
de trăit, nu 
așa ceva nu 
cum o să se

,Ai vin- 
goale 7 
așezăm 
ybar 
tot așa.

Nicolae TIC

ceasul al 12-leate dai bătut nici în

Săndulescu, Împreună cu Invenția 
lui, in atenția telespectatorilor. 
Toți specialiștii intervievați sint 
de părere că invenția este bună și 
trebuie pusă în practică. Totul se re- 
proiectează la „Automatica", și cu- 
rind se dau in exploatare vreo două
zeci de aparate, cu un dispozitiv de 
plastic, prea puțin rezistent. Rezul
tatul : eșec total. Și se renunță de
finitiv. în 1970, Mircea Săndulescu ob
ține un nou certificat de autor cu : 
„Aparat înregistrator al orelor de 
funcționare a motorului locomotivei 
diesel electrice". Aparatul merge o 
vreme, părerile sint împărțite, apoi 
se defectează mereu, și se pierde cind 
locomotiva pe care era montat intră 
în revizie. în sfîrșit, Mircea Săndu
lescu sesizează defecțiunea : în locul 
unei siguranțe de șase amperi, tre
buia una de zece... Degeaba, nu mai 
are aparatul. Și se pornește cu me
moriile, Este primit in audiență la 
ministerul în cauză, cere anchete, se

tulbura oamenii, nu-1 mal sicii. Spe
cialiștii de la Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor, din nefe
ricire pentru dumneata, au dreptate: 
in stadiul in care se prezintă, inven
țiile nu merg, nu dau randament. Și, 
cum m-am priceput, pe baza adrese
lor de răspuns, și a observațiilor șale, 
i-am și explicat de ce. Cu memorii, 
n-ai să reușești niciodată să le per
fecționezi. Ci numai corectînd erori
le. Iată ce îți poate răspunde un pu
blicist, reproducind argumentația spe
cialiștilor de la minister : Aparatul 
de kilometraj are erori. In compara
ție cu unul similar din străinătate 
este depășit. (Deci, de reținut, în 
timp ce dumneata serial memorii, 
un asemenea aparat s-a inventat în 
altă parte). în al doilea rînd, există 
în adresă și o precizare : „Pe parcur
sul experimentării acestui aparat, în 
repetate ocazii au apărut defecțiuni 
la sistemul orologic, fapt pentru care 
formațiile tehnice interesate din

se duce la orele de 
1 se explică totul, cu 

un inovator sau inven- 
împas, unde se duce ?
Unii 11 ajută, alții se' 
dea sentințe. Aici, si-

îi numim simplu : 
sectorul de activitate 
meni in uniformă albastră — subofi
țeri și ofițeri de miliție, cu care vom 
sărbători împreună, la 9 iunie, trei 
decenii de la crearea miliției — il 
reprezintă tocmai oamenii. Cu preo
cupările și impasurile lor. Cu proble
mele lor de muncă și, mai ales, de 
viață, viață care nu întotdeauna 
curge lin, ca o apă liniștită, care nu 
o dată ridică semne de întrebare. Și 
nu o dată asemenea întrebări i se 
pun sectoristului exact cind acesta se 
așteaptă mai puțin.

— Este unul, inginerul Guțulescu, 
care aproape zi de zi face chefuri la 
restaurantul „Olimp". N-ar fi cazul 
să se vadă de unde toacă atîtea pa
rale ? Că doar n-o fi Banca Națio
nală !...

Primind sesizarea, sectoristul — 
plutonierul-major Mihail Niță, cir
cumscripția nr. 4 din Capitală — Intră 
în alertă. Și află că „inginerul" nu-i 
altul decit muncitorul necalificat M. 
Guțulescu, de la Grupul 2 de șantie-' 
re-București. Vîrsta ; 19 ani. De la o 
vreme, încadrat merceolog la un șan
tier al grupului. Ciștigă potrivit aces
tei funcții, așa că întrebarea „de 
unde toacă atitea parale 7“ iși avea 
temeiurile ei." Ca să le afle, Mihail 
Niță bate cu pasul, de cîteva ori, șan
tierul cu pricina. Pînă cînd, în sfîr
șit, iată-I față in față cu „ingine
rul". Acesta era cu ochii cirpiți și 
tocmai venea la lucru (pe la orele... 
prînzului !). Cînd să-i cerceteze actul 
de identitate, sectoristul observă in 
servieta diplomat a lui Guțulescu un 
carnet de delegații. Forme care, în
căpute pe miini necinstite, puteau fi 
foiosite pentru sustragerea ilegală a 
unor materiale de pe șantiere in 
chip... legal. Semnalele de avertizare 
ale omului legii intră în funcțiune și 
de aici pînă la aflarea sursei de „to-

sectoriști. 
al acestor oa-

banilor la „Olimp" nu-i decît 
Un pas de cercetări migăloa-

care" a 
un pas.
se. astfel ca nici o vinovăție să nu 
apese pe umerii omului nevinovat, 
dar nici adevărul să nu fie ascuns, 
măsluit. Falsul inginer, în complici
tate cu diferiți șoferi și alte persoa
ne, scotea cu regularitate, cu forme 
„ajustate", diverse materiale pe care 
apoi le valorifica pe sub mină.

— Dacă întrebarea despre viata 
particulară a „inginerului" Guțulescu 
o treceați așa, mai la coadă, pe lista 
dv. de probleme 7

Croitoru — tulbură liniștea liceului în 
care a învățat. Școala confirmă și ea 
acest lucru. Sectoristul află cine sint 
părinții tinărului în cauză și merge 
să stea de vorbă cu ei :

— Se poartă urît eu noi, se plîng 
aceștia. Pleacă deseori de acasă, um
blă hai-hui pe la Brașov. Ajuta- 
ti-ne.

— Trebuia să-mi spuneți mai de 
mult. Era mai bine.

— Ne-am jenat să anunțăm mili
tia...

Prejudecată ce stăruie și In mintea

jenau să anunțe miliția. Știau eă au 
greșit și el, și le era greu s-o recu
noască". Din dezbaterile acestui con
siliu al rudelor, ml-a făcut impresia 
că șl băiatul a înțeles ceva din tot 
ce s-a spus in legătură cu drumul 
rău ales. Spun asta deoarece nu l-am 
scăpat din priviri și, am. n-am treabă, 
de cite ori trec prin fața școlii unde 
învață acum, intru și mă interesez 
de situația lui la învățătură, cum stă 
cu disciplina. Băiatul merge bine.

Plutonierul sectorist Ioan Feodo- 
renco, de la circumscripția de mili-

• Ajutorul de mare preț al oamenilor în uniformă albastră 
- OPINIA PUBLICA 9 Decontul vieții risipite în... Olimp
• Unii se „jenează" să anunțe miliția... •. „Consiliul rudelor"

față în față cu un drum de viață strîmb

— Astfel de întrebări noi le tre
cem, de regulă, în capul listei. Mo
tivul e lesne de înțeles : datoria noas
tră este să recepționăm semnalele oa
menilor cinstiți, să mergem pînă la 
capăt — ne răspunde sectoristul. Pro- 
cedînd așa, strîngem tot mai mult le
găturile noastre cu aceste ajutoare de 
mare preț in efortul comun pentru 
a asigura peste tot un climat de res
pectare a legii.

Ajutoarele de mare preț Și In 
această împrejurare — opinia publi
că. Despre forța ei de inriurire se pot 
aduce nenumărate argumente. Ne 
oprim la unul dintre acestea, oferit 
de Dumitru Hutanu, pluțonier-adju- 
tant in circumscripția 16. în cîteva 
cuvinte, iată despre ce este vorba ; 
mai mulți cetățeni îl aduc la cunoș
tință că un fost elev al liceului „Tu- 
dor Vladimirescu" — pe nume S.

altora. Prejudecată cu un decont mult 
prea scump, uneori. Dar să revenim 
la episodul cu S. Croitoru. Sectoris
tul stă de vorbă cu el și iși dă seama 
că tînărul poate fi adus pe linia de 
plutire. Cu o singură condiție : aju
torul celor din jur să se facă din plin 
simțit. împreună cu părinții tînăru- 
lui stabilește un consiliu de familie, 
la care sint invitate rudele apropiate,

— Eu, mărturisește acum, satisfă
cut, Dumitru Huțanu, am avut un rol 
mai.., consultativ în consiliul din 
seara aceea. Rudele invitate să-și 
spună părerea in această împrejurare 
de viață au dus greul. Fiecare a ve
nit cu experiența și îndemnul lui. 
N-au scăpat de critică nici părinții 
care-1 învățaseră cu nărav pe băiat : 
fiecare ii dădea bani pe ascuns, să nu 
știe stingă ce face dreapta, și invers. 
Mi-am zis atunci : „Așadar, de asta se

ție nr. 8, ne înfățișează un caz 
mai dificil. Este vorba despre 
N. Costea care, la 19 ani, datorită să- 
vîrșirii unor infracțiuni, trecuse deja 
printr-o experiență aspră de viață. Se 
numără și el intre beneficiarii pre
vederilor cunoscutului decret de gra
țiere de acum cîțiva ani și. abia eli
berat, este ajutat de sectorist să se 
încadreze la I.O.R.

— De cite ori mă duceam pe la 
fabrică — îmbrăcat civil, să nu-1 pun 
intr-o situație proastă, relatează loan 
Feodorenco — meșterul Vintilă. in 
formația căruia era repartizat, n-avea 
decît cuvinte de laudă despre tînăr.

Iată insă că vechiul anturaj, care-l 
mai împinsese o dată la încălcarea 
legii, își face apariția. Tînărul renun
ță să mai meargă la lucru. Dar sec
toristul nu renunță la recuperarea lui 
socială. îl caută acasă.

— Da, am plecat de la I.O.R. Nu-mi 
mai place strungăria.

— Dar ce ți-ar place, mă rog 7
— Eu știu 7 Poate zidăria.
— Strungăria nu-i o meserie de le

pădat. Dar dacă tu vrei să fii zidar, 
hai la zidărie.

în continuare, Costea lucrează două 
luni la cooperativa „Constructorul" 
după care, Iar : „nu-mi mai place".

— Și-acum ce facem, o luăm de la 
capăt cu... știi tu ce fel de viață... ? 
Viață care, mai e nevoie să-ți rea
mintesc, știi unde te-a dus 7

— Ba, n-o luăm. Că-mi dau bani 
mama și tata și sint cuminte I...

— Iar tu trăiești, bine mersi, din 
banii lor 7 Nu, așa nu se poate. Cu 
atît mai mult cu cit încâlci și legea.

Tînărul în cauză o ținea insă pe 
a lui. Mijloacele aflate la Indemîna 
sectoristului păreau epuizate. Mai 
departe, foarte bine putea începe 
aplicarea rigorilor legii. Că avem o 
lege și pentru cei nărăviți la nemun- 
câ. Dar, in ceasul al doisprezecelea, 
sectoristul mai recurge la o încer
care : îl ia de mină pe N. Costea și-1 
duce la un proces public din cartier, 
în sală se așază alături. Pe unul 
dintre inculpați Costea îl cunoștea 
bine. Viața de parazit il adusese din 
nou sub incidența legii.

— Ei, încotro acum 7, il Întreabă 
sectoristul pe tînăr.

— Dacă nu ml-ar fi atît de rușine, 
mărturisește 
reîntoarce la 
la I.O.R.

— Las’ că . _ , _ , _  ___
Vintilă și poate găsim împreună o 
cale...

Calea dreaptă a fost, în sfîrșit, re
găsită pentru că omul în uniformă 
albastră nu s-a dat bătut nici în 
ceasul al doisprezecelea...

răscolit N. Costea, m-aș 
locul meu de muncă de

vorbesc eu cu meșterul

Ilie TANASACHE
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MINELE OL TENIEI IN ÎNTRECERE Pe șantierul din Ungheni — Mureș

Date „la zi“ despre mersul bătăliei pentru mai mult cărbune
Zile fierbinți în bazinul carbonifer al Olteniei. De la Rovlnarl pină 

In Dragoteștl și Motru și de aici, pînâ-n coama dealurilor Albeni, se 
intinde un imens „cimp al bătăliei pentru cărbune", în care sint 
angajate toate colectivele de mineri. Am prezentat în reportajele 
anterioare eforturile care se depun în două colective — cele de la 
Urdari șl Girla — în vederea ridicării neincetate a producției de 
cărbune energetic. Care sint rezultatele „la zl“, cum se acționează in 
celelalte unități din bazinul minier al Olteniei ?

„Trofeul productivității" 
cîntărește zeci de mii de tone
Un sugestiv panou prezintă citeva 

din cele mai recente realizări din 
VALEA MOTRULUI. Iată ce aflăm :

• în luna martie, s-a extras cea
mai mare cantitate de cărbune din 
istoria bazinului motrean : 671000
tone lignit ;

• 8 abataje au realizat, in luna 
aprilie, avansări de peste 100 metri 
liniari ;

• în ziua de 25 mai s-a extras 
din subteran o producție-record — 
peste 23 000 tone cărbune.

— Ca toate celelalte colective din 
bazinul minier al Olteniei, ne-a spus 
tovarășul Grigore Cojocaru, secreta
rul comitetului de partid, minerii 
Motrului sint mobilizați în această 
perioadă in vederea sporirii continue 
a producției de lignit. Deocamdată, 
cu cele mai bune realizări se înscriu 
ortacii cu tradiție în valea Motrului 
— cei de la Leurda și Lupoaia — 
dar se poate anticipa că la locurile 
fruntașe vor candida, cu siguranță,

și colectivele de la Motru Vest, Ho- 
răști și Roșiuța. La mina Leur
da, de pildă, s-a produs recent... 
o schimbare de situație : „Trofeul 
productivității" — un simbol al în
trecerii minerești, deținut luni in șir 
de brigada lui Constantin Motoca, a 
fost preluat, la încheierea lunii mai, 
de brigadierii Mihai Gaftiniuc și 
Constantin Cosmulescu. în cele 5 
luni, această tînără formație din 
abatajul 4/10 a realizat o viteză me
die de avansare de peste 115 metri 
liniari, producînd suplimentar circa 
20 000 tone cărbune.

în valea Motrului este bine cunos
cută vechea rivalitate pentru primul 
loc în întrecere pe bazin între mi
nerii de la Leurda și Lupoaia. Fapt 
pentru care, directorul minei Lu
poaia, inginer Clement Popescu, ne 
aduce, în dialogul purtat cu noi, 
un argument... tare : „încheiem 
cele 5 luni din ’*9  cu un plus de 
producție de peste 25 000 tone lignit".

Aici, in gura minei de la Urdari, la ieșirea din schimb, zîmbetul deschis al oamenilor înlocuiește orice comen
tariu : și astăzi planul o fost depășit

„UPStSC PRRICIEEE!" -
afirmă constructorii

DAR IPSESIE 51 BONA ORGANIZARE
Intr-o suită de anchete publicate începînd din ultimele trei luni 

sub titlul : „De ce întîrzîe punerea în funcțiune a fabricilor de prefa
bricate am abordat o serie de probleme cu care se confruntă șan
tierele viitoarelor fabrici de case. Potrivit prevederilor planului, în 
acest cincinal se construiesc, în subordinea Ministerului Economiei Fo
restiere și Materialelor de Construcții și a consiliilor populare jude
țene, 76 de fabrici de case, din care majoritatea covîrșitoare au sta
bilite termene de punere în funcțiune chiar în acest an. Continuăm, 
azi, seria anchetelor, revenind după trei luni pe șantierul întreprin
derii de prefabricate din Ungheni (Mureș).

La „Mine noi^~_un spirit 
nou de muncă

Mal Intii, despre minerii de la 
Motru-Vest. Un tînăr colectiv care, în 
cursul acestui an s-a înscris lună de 
lună cu realizări superioare cifrelor de 
plan, confirmînd maturizarea profe
sională și hotărîrea de a se situa în 
rîndul minelor fruntașe din bazinul 
Olteniei. De remarcat că două din 
cele trei formații de abataj ale aces
tei mine — brigăzile conduse de Ion 
Șcheau și Roman Bulgariu — au 
obținut constant o avansare lunară 
de peste 100 metri liniari cu un ran
dament de 20 tone lignit pe post. 
O confirmare a celor spuse mai sus : 
13 500 tone cărbune, extrase supli
mentar. numai în luna mai.

Tot din acest an, in structura Com
binatului minier Oltenia a apărut o

nouă subunitate, denumită sugestiv 
„Mine noi". Este un rezultat al acti
vității intense de investiții din a- 
ceastă zonă carboniferă a țării, de 
construire și punere în funcțiune a 
noi capacități.

Din rîndul minelor noi am avut 
prilejul să relevăm succesele și efor
turile de autodepășire ale colectivu
lui de la Urdari. Dar iată că în ul
tima vreme și-au înscris numele în 
rîndul „producătorilor de lignit" și 
alte mine : Albeni, Pinoasa, Rogo- 
jelu. Debutul este promițător : la 
Albeni s-au extras In luna mai în 
plus peste 4 000 tone.

La început de drum, un fierbinte 
„noroc bun !“

Deci se poate: la Tismana 
și Rovinari-Est zilnic 5 000 

tone cărbune^
Patru oameni de nădejde, respectați

Sabin Nistor, maistrul Ionel
și îndrăgiți de tovarășii lor de muncă, de la mina Girla: lăcătușul 
Girjabu, sudorul Virgil Bădoi și electricianul Ana Ungureanu

Foto : E. Dichiseanu

De ce întîrzle punerea 
în funcțiune a fabricilor 

de prefabricate (VII)

Prin finalizarea unor Importante 
lucrări de investiții, capacitatea a- 
nuală a vechii stații de prefabricate 
din beton va crește, în județul Mu
reș, de la 70 000 mc îa 175 000 mc. în 
acest an, urmează să intre în func
țiune două capacități — de 15 000 mc 
și 95 000 mc panouri mari prefabri
cate — o adevărată „fabrică de case".

în ziarul „Scînteia" din 2 martie 
a.c. supuneam atenției următorul 
aspect : pe șantierul Fabricii de pre
fabricate din beton de la Ungheni 
(Mureș) lucrările de construcții și 
montaj înregistrau serioase rămîneri 
in urmă față de termenele inițiale 
de punere în funcțiune, eșalonate 
între 31 martie și 31 septembrie a.c. 
Cauzele : întocmirea cu mare întîr- 
ziere a unor proiecte de bază (pro
iectant general — Institutul de cer
cetări și proiectări pentru materia
le de construcții București — 
I.C.P.M.C.) și 
lipsa unor mate
riale, îndeosebi a 
agregatelor sor
tate de balas
tieră. Conform 
graficelor, înce
pînd cu data de 
31 martie a.c.,
prima capacitate (de 15 000 mc) urma 
să intre în funcțiune. La scadență 
însă, pe șantier se lucra din plin 
pentru ...recuperarea restanțelor.'

Care este acum situația pe acest 
șantier ?

— La ora actuală — ne spune 
maistrul Bognar Arpad, toate forțele 
sint concentrate la lucrările de mon
tare a structurii de rezistență și 
transportul de elemente prefabricate 
de la depozitul central. Au sosit circa 
90 la sută din elementele prefabri
cate : grinzi de rulare, chesoane, 
paturi de rulare, tuburile pentru ca
nalizare și altele. Cu un program de 
lucru in două schimburi și in schim
buri prelungite, apreciem că Ia 30 
iunie vom finaliza 
iar structura celei 
terminată în jurul 
tembrle.

într-adevăr, spre 
structorii (T.C.M. Mureș, Șantierul II 
construcții industriale, lotul 205 Un
gheni) nu au căutat justificări, ci 
au acționat hotărît pentru grăbirea 
ritmului de lucru, cu toate că exe
cuția a avut și are, în continuare, loc 
concomitent cu elaborarea documen
tației. Dar nu depinde totul de ei... 
La data documentării noastre la fața 
locului, șantierul din Ungheni arăta 
ca un adevărat „depozit" de mate
riale. Cauza : necorelarea unor lu
crări face ca in loc să crească ritmul 
de lucru pe șantier, acesta să Înre
gistreze o scădere vizibilă. Pe 
de altă parte, forțele existen
te pe șantier nu pot acoperi vo
lumul sporit de lucrări. Cum ar 
putea-o face, dacă pe șantier nu se 
află decît un buldozer și vreo 40 de

prima capacitate, 
de-a doua va fi 
datei de 30 sep-

meritul lor, con-

oameni : dulgheri, zidari, sudori, 
electricieni și muncitori necalificați? 
Efective cu totul insuficiente dacă 
avem în vedere că acești oameni 
participă și la lucrările de descărca
re a materialelor și depozitarea lor 
pe șantier. în situația actuală — ne 
spunea Vasiie Ormenișan, șeful 
brigăzii de dulgheri, este necesară 
creșterea efectivelor la cel puțin 20 
dulgheri. Lucru valabil și pentru ce
lelalte categorii de lucrători, deoa
rece, după grafice, acum trebuiau să 
muncească intens aici peste 120 oa
meni. Nemaivorbind că urgentarea 
lucrărilor este de neconceput fără un 

• excavator — 06 pentru săpături și 
canalizări și un buldoexcavator pen
tru canalizările menajere. Aceste 
aspecte au făcut ca termenele de 
punere în funcțiune a primei și a 
celei de-a doua capacități să fie re- 
programate pentru 30 iunie și, res

pectiv, 31 decem
brie a.c. Adică, 
cu o întîrziere 
trei luni față 
cele inițiale.

Ce măsuri 
impun pentru 
celerarea lucrări
lor ? în afară de 

suplimentarea efectivelor pe șantier 
și a utilajelor mecanice, finalizarea 
investiției este condiționată — ne 
spune inginerul Deneș Ladislau, șef 
de șantier — de întocmirea în timp 
util a documentațiilor de execuție 
restante. îngrijorarea șefului de șan
tier este justificată căci la ora ac
tuală lipsesc o serie de proiecte fără 
de care este de neconceput accele
rarea lucrărilor. Este vorba, între al
tele, de documentația gospodăriei de 
agregate și a rețelei electrice (furni
zor Institutul de cercetări și pro
iectări pentru materiale de construc
ții București și Institutul de proiec
tări județean Tg. Mureș). Urmarea : 
în lipsa proiectelor nu au fost con
tractate în termen util estacadele, 
fără de care nu poate fi programa
tă execuția tunelului de 150 metri. 
Tot pe lista priorităților figurează șl 
primirea elementelor de închidere : 
panourile și materialele de izolație 
din polistiren expandat (furnizor: 
întreprinderea de prefabricate Ora
dea). Nesoluționată este și problema 
amplasării gospodăriei de agregate 
pentru care, in lipsa deciziei de de
molare (a unei hale existente) nu 
pot fi atacate lucrările.

Sint citeva aspecte care condițio
nează activitatea în perspectivă, iar 
nu de la o zi Ia alta. Deocamdată, 
graficele de execuție consemnează 
numai restanțe, în timp ce în județ, 
pe șantierele construcțiilor de locu
ințe există o mare „foame" dd pre
fabricate.

de 
de

se
ac-

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii*

Condițiile mai grele din timpul 
iernii, ploile căzute frecvent, dar și- 
deficiențele proprii au făcut ca o 
serie de unități miniere, îndeosebi 
exploatări de suprafață de la Rovi- 
nari, Jilț și Motru, să nu aibă un 
start corespunzător in acest an. Ca
rierele Tismana, Rovinari-Est, Ro- 
șia-Jiu, Lupoaia se prezintă astfel, 
la sfîrșitul lunii mai, cu sarcinile de 
plan la zi neonorate. Spiritul înnoi
tor de emulație și angajare, generat 
în ultima vreme de întrecerea mi
nerilor din unitățile fruntașe, și-a 
găsit însă și în multe dintre acestea 
un cimp larg de afirmare. Organi
zațiile de partid, cadrele de condu
cere și de specialitate au trecut cu 
mai multă fermitate la aplicarea

Constant... sub
Cit de repede 

din bazinul Jilț in
Privim raportul de producție din 

ultima decadă a lunii mai al mine
lor din bazinul Jilț. Cu o constanță 
aproape zilnică, s-a realizat doar... 
jumătate din volumul de producție

La „Electroputere” Craiova 

Un nou tip 
de transformator 

a intrat în producție
Colectivul întreprinderii „Electro

putere" din Craiova a realizat primul 
transformator cu o putere de 250 MVA 
pentru interconexiunea rețelelor de 
400 cu cele de 110 kV. După cum 
precizează ing. Constantin Treschin, 
șeful proiectului, noul transformator 
a fost conceput de colectivul Centru
lui local de cercetare științifică și in
ginerie tehnologică, constituind o 
premieră națională. El permite trans
ferul direct de energie electrică in 
ambele sensuri, de la 400 la 110 kV 
și invers, eliminîndu-se treapta in
termediară de transformare de 220 kV 
cu tot aparatajul necesar.

(Agerpres)

La întreprinderea 
de prelucrare a maselor 

plastice Iași

O nouă capacitate 
productivă în funcțiune

Pe platforma Industrială a între
prinderii de prelucrare a maselor 
plastice din Iași a intrat în funcțiune 
o nouă și modernă capacitate de pro
ducție, amplasată în perimetrul unor 
spații existente cu un grad ridicat de 
ocupare atit pe orizontală, cit și pe 
verticală. Este vorba de instalația 
pentru extrudere de folii tubulare și 
folii de mari dimensiuni din polieti
lenă destinate, în special, unităților 
agricole.

Noua capacitate este înzestrată cu 
mașini și utilaje cu înalți parametri 
tehnici și funcționali, avînd posibi
litatea să realizeze anual 4 500 tone 
folii.

(Agerpres) 

măsurilor de Îmbunătățire a activi
tății în minerit, de întărire a ordi
nii și disciplinei în muncă, ceea ce 
a determinat creșterea, de la o zi 
la alta, a extracției de cărbune. La 
Tismana și Rovinari-Est, unde mun
cesc echipe și brigadieri cu faimă 
în minerit — cum sint Aurel Luca, 
Grigore Cotan și alții — se produce 
un reviriment vizibil, ilustrat prin 
obținerea unor vîrfuri de producție 
— peste 5 000 tone lignit în mai multe 
zile din luna mai. O notă bună și 
pentru tînărul colectiv de la cariera. 
Jilț-Sud, care, lucrînd în avans lă 
excavarea sterilului, va crea posibi
lități ca de aici să se extragă, încă 
din acest an — fără a fi prevăzut 
în plan — peste 100 000 tone de lignit.

cifrele de plan!
vor reveni minerii 
rindurile fruntașilor ?

stabilit. .în total, nerealizările din 
luna mai se cifrează la peste 55 000 
tone lignit 1 Cu alte cuvinte, ceea ce 
produc cu sudoare unii, „înghit" alții 
cu nepăsare ! Colectivele de muncă

Intervenția a fost 
energică și operativă

Sub semnătura ing. Mihal Țenea, 
adjunct al ministrului construcțiilor 
industriale, și ing. Petru Cmit, 
director adjunct în minister, redac
ția a primit un amplu și cuprinză
tor răspuns pe marginea articolului 
„Ceasul constructorilor din Tulcea 
a rămas... cu citeva luni in urmă", 
publicat în numărul 11 356 al 
ziarului nostru. De la bun început, 
ne-a reținut atenția următoarea 
precizare : „Apreciem pozitiv in
tervenția ziarului, aspectele critice 
prezentate fiind reale".

Imediat după apariția articolului 
nostru, pe șantier a fost inițiată o 
ap, of undată și exigentă analiză in 
prezența tuturor factorilor cu res
ponsabilități față de această investi
ție și adoptat un program de acțiune 
precis, menit să redreseze cu rapi
ditate ritmul lucrărilor. Consemnăm 
citeva dintre acestea, așa cum au 
fost prezentate în răspuns : „Pentru 
întărirea grupului de șantiere Tulcea 
cu cadre de specialitate la nivelul 
sarcinilor, din centrala ministerului 
(Ministerul Construcțiilor Industria
le — n.n.) un număr de 4 ingineri 
specialiști au fost detașați pe șan
tierele platformei industriale Tul
cea, de la Centrul de organizare șl 
cibernetică in construcții — Bucu

de aici se confruntă într-adevăr cu 
o serie de greutăți, dotarea tehnică 
a minelor nu este încă la nivelul cel 
mai avansat, unele investiții au fost 
întîrziate, dar aceasta nu înseamnă 
să se complacă intr-o stare de iner
ție. Trebuie pusă cu mai multă ener
gie în valoare gindirea tehnică a ti
nerelor cadre de specialitate de aici, 
pe fondul unei susținute activități 
politico-educative de întărire a răs
punderii în muncă a fiecărui miner.

O situație aparte am întilnit la 
cariera Lupoaia. Dacă în primele 4 
luni excavatoarele au funcționat din 
plin, asigurînd un plus de cărbune, 
de cîtva timp producția tinde să 
stagneze. Motivul 1 Mașina de haldat 
de la capătul benzii transportoare 
de steril trebuie mutată la un nivel 
superior, ceea ce necesită timp și 
implică diminuarea serioasă a rit
mului de producție. Și nu numai atit. 
Zilnic se pierde timp prețios din 
programul de lucru. Cum se mun
cește în prezent, ne-am convins la 
fața locului : după aproape o oră de 
la preluarea schimbului, nu se mișca 
nimic în carieră. îl întîlnim pe 
maistrul Ilarie Georgescu, șef de li
nie tehnologică, cu o „carte de vi
zită" bună, dar care... nu știa nimic 
nici despre planul ce îi revine și 
nici despre ce a realizat (? !).

rești se vor deplasa 8 specialiști ; 
s-au transferat specialiști, s-au an
gajat doi maiștri de către grupul de 
șantiere Tulcea, iar T.C.I. Brăila a 
transferat alți 2 maiștri".

în afara acestor binevenite mă
suri vizînd întărirea cu personal 
tehnic, s-au stabilit sarcini concre
te, cu răspunderi la fel de concrete, 
pentru Institutul de proiectări pen
tru construcții industriale din Bucu
rești și Trustul de construcții in
dustriale din Brașov, s-a acționat 
energic, pe multiple planuri, în 
vederea creșterii capacității de pro
ducție a șantierului. Ce mai putem 
adăuga ? Succes constructorilor și 
montorilor de pe marele șantier, 
nu fără a desprinde o concluzie 
importantă : aceea că atunci cînd 
se intervine energic, cu răspundere 
și promptitudine, nici rezultatele 
scontate nu întîrzle să apară.

Confuzia persistă
Pe marginea articolului „La tara

ba cu materiale", apărut în nr. 
11 375, am primit următorul răspuns 
din partea ing. Petre Petroșanu, 
directorul Centralei de construcții- 
montaj din București : „Este ade
vărat că materialele menționate au 
fost vîndute unor unități socialiste, 
sub aspect contabil necondiționînd 
schimbul între unități, acestea opă
rind ca vinzare, respectiv, cumpă
rare. Această situație s-a datorat 
faptului că in anumite perioade

Luna iunie a început
Prin aplicarea măsurilor stabilite 

trebuie să fie o Jună a recordurilor''

PRODUCȚII MARI 
ÎN TOATE SECTOARELE

Pentru respectarea angajamentelor 
asumate deXcurind, pentru a spori 
substanțial producția de cărbune 
este necesar ca organele și or
ganizațiile de partid, conducerile 
unităților, consiliul oamenilor mun
cii de la Combinatul minier Oltenia, 
fiecare colectiv de mineri în parte 
să urmărească îndeaproape și să 
asigure, începînd cu luna iunie, toate 
condițiile pentru :

• materializarea la fiecare mină și 
carieră a măsurilor tehnico-organi- 
zatorice de îmbunătățire a extracției 
de cărbune ;

• intensificarea ritmului la activi
tatea de decopertare ;

• punerea in funcțiune a capacită
ților restante ;

calendaristice, lipsind unele tipo- 
dimensiuni, am fost nevoifi să le 
aprovizionăm de la alte unități din 
afara sistemului centralei, in 
schimbul cărora ne-au fost solici
tate alte sortimente necesare acelor 
unități". Ceea ce știam și critica
sem dealtfel in articolul menționat. 
Ce măsuri au fost luate pentru 
prevenirea în viitor a unor aseme
nea practici ? Iată precizarea tova
rășului director : „In urma contro
lului efectuat de organele de ve
rificare din Ministerul Aprovizionă
rii Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe cu 
privire la această problemă, cen
trala noastră a interzis, prin ordinul 
nr. 24/1 ianuarie 1979, înstrăinarea 
prin vinzare sau cedare în compen
sație a oricăror materiale către 
terțe unități din afara sistemului 
centralei noastre, fără aprobarea 
scrisă a organelor din conducerea 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular al municipiului București, 
a directorului general sau a direc
torului direcției de aprovizionare și 
industriei, din cadrul Centralei de 
construcții-montaj din București". 
Și, totuși, confuzia persistă! Despre 
ce este vorba? întrucît materialele 
respective au fost repartizate prin 
balanță, numai coordonatorul de 
balanță poate dispune de materia
lele rămase disponibile. Aceasta 
este calea legală prin care trebuie 
respectată disciplina de plan și con
tractuală.

• ridicarea Indicilor intensivi și 
extensivi de folosire a utilajelor ;

• realizarea Ia mina Urdari a 
unei producții zilnice de 4 000 tone, 
iar la cariera Girla de 10 000 tone, 
in vederea atingerii nivelurilor de 
producție preconizate ;

• desfășurarea unei intense munci 
politice pentru susținerea întrecerii 
socialiste și generalizarea experien
ței pozitive.

Șînt sarcini complexe, de angajare 
și răspundere, de a căror aplicare 
depinde ridicarea mineritului gorjean 
la înălțimea misiunii încredințate. 
Vom reveni, In numerele viitoare, 
asupra cîtorva din aceste aspecte.

Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scînteii"

S-a făcut lumină
„Cine face lumină in problema... 

luminatoarelor ?“. Așa s-a intitulat 
articolul nostru publicat in nr. 
11 343, in care semnalam pierderile 
de material la montarea geamului 
armat — pînă la 30 la sută în urma 
tăierii. Semnalul nostru a avut 
ecoul scontat. Adică, prompt și efi
cient. Ing. Radu Negru, director 
general adjunct al Institutului cen
tral de cercetare, proiectare și di- 
rectivare în construcții București, 
ne-a precizat în acest sens : „Din 
ordinul comun al Inspectoratului 
general de stat pentru investiții- 
construcții, Ministerului Industriei 
Ușoare și institutului nostru s-au 
aprobat „Măsuri pentru extinderea 
tăierii, livrării și utilizării geamu
rilor armate la dimensiuni fixe, 
pentru realizarea de economii de 
materii prime și combustibil și 
creșterea productivității muncii, 
prin evitarea tăierii geamurilor ar
mate pe șantier, Ia dimensiunile 
din proiecte".

De asemenea, au fost aprobate 
normele interne pentru formate fixe 
de geamuri armate la ferestre șl 
luminatoare triunghiulare metalice, 
ceea ce este de natură să contribuie 
să soluționeze această importantă 
problemă. Cu alte cuvinte, în cazul 
luminatoarelor, s-a făcut lumină.

Cristian ANTONESCU

(Urmare din pag. I)
bule să se desfășoare sub condu
cerea și cu sprijinul nemijlocit al or
ganelor județene de partid, al comi
tetelor comunale de partid și al or
ganizațiilor de bază din unități agri
cole, ferme și brigăzi. Cu toată cla
ritatea trebuie să se Înțeleagă că nu
mai prin cunoașterea amănunțită a 
condițiilor locale, numai prin analiza 
profundă a problemelor, împreună cu 
un număr cit mai mare de coopera
tori, vor putea fi întocmite programe 
reale de redresare, care să asigure 
valorificarea marilor posibilități exis
tente în fiecare unitate.

Consolidarea economică și organi
zatorică a unităților agricole insufi
cient dezvoltate este hotărîtă, în pri
mul rînd, de obținerea unor randa
mente cit mai mari în producția ve
getală și animală. Iată de ce princi
palele măsuri care se întreprind 
trebuie să aibă în vedere creșterea 
potențialului de producție al terenu
rilor, inclusiv al pășunilor și finețe- 
lor naturale, obținerea unor cantități 
cit mai mari de produse în zootehnie, 
întrucît în unele locuri nu se cultivă 
acele plante și nu se cresc acele spe
cii care să valorifice cel mai bine 
condițiile pedoclimatice, urmează să 
fie îmbunătățită structura culturilor, 
a speciilor și categoriilor de animale. 
Pentru creșterea veniturilor se cer 
folosite integral, dezvoltate și moder
nizate capacitățile de producție exis
tente — construcții zootehnice, plan
tații vitipomicole etc. Un punct im
portant în programul de redresare îl 
ocupă extinderea activităților indus
triale și prestărilor de servicii. Ți- 
nindu-se seama de condițiile locale, 
urmează să fie produse cărămizi, var, 
să se exploateze balastul și alte ma
teriale de construcții, să se facă o- 
biecte din ceramică, mături, împleti
turi din nuiele, papură și paie etc. 
De asemenea, este necesar să fie 
folosite mai pe larg noile condiții 
create in urma constituirii consiliilor 
unice agroindustriale : participarea la 
acțiuni de cooperare și asociere in- 
tercooperalistă cu unitățile de stat și 
Cooperația de consum, valorificarea 
mai eficientă a producției-marfă.

Sarcinile tot mai complexe care se 
pun în etapa actuală în dezvoltarea 
și modernizarea agriculturii fac abso
lut necesare perfecționarea activității 
de conducere, instaurarea unei ordini 
și discipline desăvîrșite, astfel incit 
întreaga activitate să se desfășoare 
in cele mai bune condiții. întă
rirea cooperativelor agricole insu
ficient dezvoltate Impune ca în 
aceste unități să se acționeze ferm 
pentru îmbunătățirea activității de 
conducere, de organizare a produc
ției și a muncii, pentru asigurarea 
unor cadre tehnice și economice cu 
experiență. Prin întărirea competen
tei și răspunderii cadrelor de condu
cere și a specialiștilor pentru buna 
organizare a producției și a muncii, 
pentru folosirea deplină a posibili
tăților existente, se va crea garanția 
că programele de măsuri stabilite vor 
fi aplicate întocmai, se vor realiza 
producții sporite și cu eficiență me

reu mai ridicată în toate sectoarele.
Oricit de judicios ar fi intocmite 

programele de redresare ale coopera
tivelor agricole, in ultima instanță 
Îndeplinirea lor depinde de îndruma
rea și sprijinul permanent acordate 
acestor unități de organele județene 
de partid, direcțiile agricole și uniu
nile cooperatiste, de munca oameni
lor, de participarea lor zi de zi, cu 
răspundere și spirit gospodăresc, Ia 
executarea in cele mai bune condiții 
a lucrărilor, astfel incit să se reali
zeze și să se depășească planurile de 
producție și de venituri. Și în trecut 
au fost întocmite programe de redre
sare a cooperativelor agricole insu
ficient dezvoltate, pe care majorita
tea comitetelor județene de partid 
le-au analizat în plenare cu activul 
sau le-au dezbătut la fața locului, in 
unitățile respective, intervenind com
petent atunci cînd a fost nevoie. Dar, 
așa cum s-a arătat la consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R., există 
încă un număr de cooperative agri
cole care realizează producții scă
zute, care nu desfășoară o activitate 
la nivelul exigențelor actuale în ce 
privește eficiența economică. întrucît 
prin constituirea consiliilor unice 
agroindustriale și anularea unor da
torii față de stat au fost create con
diții egale de producție pentru toate 
unitățile din aceeași zonă de fertili
tate, fiecare din ele trebuie să desfă
șoare o activitate cu bune rezultate 
economice. Aceasta presupune să fie 
acoperite în totalitate cheltuielile din 
veniturile proprii, să se obțină bene
ficii cit mai mari, astfel incit să poată 
fi repartizate sumele cuvenite la fon
dul de dezvoltare, potrivit prevede
rilor statutare, să se asigure o retri
buire corespunzătoare a cooperato
rilor.

Atît în acest an, cit și în viitor, oa
menilor muncii din agricultură le re
vin sarcini mari în ce privește spo
rirea producției vegetale și animale, 
astfel incit această ramură să se dez
volte în concordanță cu întreaga eco
nomie națională. La îndeplinirea lor 
trebuie să contribuie absolut toate 
unitățile agricole de stat și coopera
tiste. De aceea, este de cea mai mare 
însemnătate organizarea temeinică a 
acțiunii de analizare a situației eco- 
nomico-financiare a cooperativelor 
agricole și de stabilire a programelor 
de măsuri pentru consolidarea celor 
insuficient dezvoltate. Organele și or
ganizațiile de partid, consiliile unice 
agroindustriale, ocupîndu-se cu cea 
mai mare răspundere de întărirea 
economică și organizatorică a coope
rativelor agricole, au datoria să in
tervină cu măsuri prompte în vede
rea bunei desfășurări a activității de 
producție, acum cînd se execută lu
crări de maximă importanță pentru 
nivelul recoltelor, pentru dezvoltarea 
zootehniei. Trebuie făcut totul pen
tru ca unitățile agricole mai puțin 
dezvoltate să marcheze în acest an 
un pas hotărîtor în consolidarea lor 
economică și organizatorică, pe baza 
sporirii substanțiale a producțiilor 
vegetale și animale, pe baza creșterii 
mai susținute a eficienței economice.
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Problemele complexe privind; acce
lerarea ritmurilor de dezvoltare a 
economiei naționale, ridicarea nive
lului calitativ și al eficienței întregii 
activități economice s-au aflat și in 
cursul lunii mai în centrul preocupă
rilor conducerii partidului și statului. 
In acest sens se cuvine relevată în
semnătatea ȘEDINȚEI COMITETU
LUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. 
AL P.C.R., in cadrul căreia au fost 
examinate rezultatele economico-fi- 
nanciare obținute în anul 1978. O 
amplă analiză a stadiului îndepli
nirii prevederilor planului pe prime
le patru luni ale anului în curs oda
tă cu stabilirea măsurilor necesare în 
vederea realizării în condiții optime 
a sarcinilor pe acest an și pe între
gul cincinal a prilejuit CONSFĂ
TUIREA DE LUCRU DE LA C.C. 
AL P.C.R. cu primii secretari și 
secretarii cu problemele economice 
și agrare ai comitetelor județene și 
alte cadre de partid și de stat, des
fășurată sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Oamenii muncii au luat cunoștință 
cu reală satisfacție, din documentele 
publicate cu aceste prilejuri de suc
cesele obținute în activitatea econo
mică. materializate în importan
te creșteri de producție față de 
anii anteriori, Îmbunătățirea nive
lului tehnic și calitativ al pro
duselor, ritmul înalt de sporire a 
avuției , naționale. Știrile publicate 
în presă în luna mai, anunțînd 
realizarea înainte de termen de către 
diferite colective a planului pe pri
mele șase luni, vin să întregească 
tabloul acestor succese, confirmînd 
încă o dată perseverența și hărnicia 
cu care oamenii muncii transpun în 
viață politica partidului.

Obiectivul unei atenții deosebite 
l-au constituit și neajunsurile care 
se mai mențin în unele domenii, a- 
numite nerealizări de plan, subliniin- 
du-se necesitatea ca în toate ramuri
le economiei, în toate sectoarele să se 
acționeze cu fermitate pentru înlătu
rarea oricăror rămîneri în urmă, pen
tru ridicarea întregii activități eco
nomice la nivelul exigențelor actuale. 
Cuvintarea rostită la încheierea lu
crărilor consfătuirii de lucru de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, docu
ment politic de mare importanță prin
cipială și practică, a fundamentat în 
această privință un program precis, 
indicind ca principale direcții de 
acțiune : înfăptuirea ritmică și inte
grală a planului la producția fizică, 
la fiecare sortiment în parte ; spo
rirea substanțială a productivității 
muncii prin mai buna utilizare a ca
pacităților de producție, trecerea în 
producție a unei părți din personalul 
auxiliar și neproductiv; ridicarea ca
lității producției, a nivelului ei tehnic, 
reducerea cheltuielilor materiale, eco
nomisirea severă a materiilor pri
me, energiei șl combustibilului ; 
realizarea investițiilor planificate și 
punerea la timp în funcțiune a noi
lor capacități; îndeplinirea integrală 
a planului construcțiilor de locuin
țe ; înfăptuirea măsurilor cu privire 
la adîncirea autoconducerii munci
torești și autogestiunii economico- 
financiare ; îmbunătățirea stilului și 
metodelor de muncă în conducerea 
vieții economico-soclale, în activi
tatea ministerelor și centralelor, a 
organelor și organizațiilor de partid.

Pentru fiecare colectiv este mobi
lizatoare, generatoare de încredere 
în forțele proprii aprecierea secreta
rului general al partidului că dis
punem peste tot de condiții pentru 

îndeplinirea obiectivelor stabilite. 
Realizarea integrală a sarcinilor pe 
acest an hotărîtor al cincinalului 
este cu atît mai importantă cu cît 
prin aceasta se creează temelii trai
nice în vederea trecerii la viitorul 
cincinal 1981—1985, care va marca o 
etapă nouă, calitativ superioară în 
opera de industrializare a țării, de 
modernizare a agriculturii, de dez
voltare a Întregii economii pe baza 
celor mal noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii. Dezbaterea In ca
drul Comitetului Politic Execu
tiv a propunerilor preliminare pen
tru noul cincinal, elaborate sub 
conducerea nemijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a marcat un mo
ment important în pregătirea Con
gresului al XII-lea al partidului, 
care va adopta directivele dezvoltă
rii economico-sociale a României in 
perioada 1981—1985.

In suita acelorași preocupări se 
înscrie și VIZITA DE LUCRU E- 
FECTUATĂ DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREU
NĂ CU ALȚI TOVARĂȘI DIN CON
DUCEREA DE PARTID ȘI DE STAT, 
ÎN CÎTEVA MARI UNITĂȚI IN
DUSTRIALE ȘI OBIECTIVE SOCIA
LE DIN CAPITALĂ — ilustrînd 
o dată în plus stilul propriu de con
ducere al secretarului general de a 
examina și soluționa la fața locului, 
împreună cu oamenii muncii, proble
mele esențiale ale activității econo
mico-sociale. Reține în mod deosebit 
atenția faptul că în centrul dialogu
lui purtat s-au situat aspectele prin
cipale ale realizării unei noi calități 
în domeniul economic : dezvoltarea 
cu precădere a subramurilor de vîrf, 
purtătoare ale progresului tehnic, 
folosirea cu maximum de eficiență a 
fondurilor alocate pentru investiții, 
înnoirea și modernizarea structurii 
producției, perfecționarea continuă a 
tehnologiilor de fabricație, stimula
rea creației tehnice originale, secre
tarul general al partidului apreciind 
pozitiv rezultatele obținute, indicînd 
să se acționeze cu toată fermitatea 
pentru perfecționarea parametrilor 
calitativi și de eficiență.

O atenție deosebită s-a acordat in 
cursul vizitei și analizei modului 
cum se realizează unele ansambluri 
edilitare noi din centrul Capitalei, 
amplasate pe locul clădirilor distru
se de cutremur, cum se înfăptuiește 
sistematizarea zonei Herăstrău, ceea 
ce denotă grija neslăbită a conduce
rii de partid șl de stat pentru spo
rirea frumuseții și funcționalității 
orașului, pentru îmbunătățirea con
dițiilor de trai și de agrement ale 
populației.

Atenția acordată de conducerea 
partidului ridicării nivelului calita
tiv al activității economice, încorpo
rării în producție a celor mai noi 
cuceriri ale revoluției tehnico-știin- 
țifice și-a găsit reflectare și în 
PARTICIPAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREU
NĂ CU TOVARĂȘA ELENA 
CEAUȘESCU, LA DESCHIDEREA 
OFICIALA A CELEI DE-A VI-A 
EDIȚII A TIRGULUI INTERNA
TIONAL DE PRIMĂVARĂ ȘI A 
CELEI DE-A III-A EDIȚII A SA
LONULUI INTERNAȚIONAL AL 
CHIMIEI.

Pavilioanele României la aceste 
prestigioase manifestări expozițio- 
nale au ilustrat grăitor potențialul 
crescînd al industriei noastre, înal
tul ei nivel de tehnicitate, calitatea 
și competitivitatea produselor reali
zate de întreprinderile românești, 

posibilitățile sporite ale economiei 
naționale de a participa la diviziu
nea internațională a muncii, la 
schimbul mondial de valori.

Bucurîndu-se de o largă partici
pare internațională — numărul fir
melor reprezentate a fost dublu 
față de edițiile inaugurale — Tîrgul 
internațional șl Salonul chimiei au 
permis identificarea și valorificarea 
a noi posibilități în ceea ce pri
vește extinderea schimburilor co
merciale, dezvoltarea cooperării și 
specializării in producție in folosul 
tuturor partenerilor, al cauzei co
laborării internaționale și a păcii.

Luna mai s-a caracterizat și prin- 
tr-o intensă activitate in agricultură, 
prin desfășurarea pe scară largă a 
lucrărilor de întreținere a culturilor 
— acțiune hotărîtoare în această pe

rioadă pentru sporirea recoltei. 
Ploile abundente care au căzut, 
creșterea temperaturii aerului impun 
ca munca de întreținere a culturilor 
să fie grăbită, organizată pe for
mații specializate, pentru a se aco
peri toate suprafețele și a asigura o 
înaltă calitate a lucrărilor.

În același timp, organele șl organi
zațiile de partid, cadrele de speciali
tate, toți lucrătorii din agricultură au 
datoria de a folosi cadrul nou, supe
rior, creat prin constituirea consi
liilor unice agroindustriale, pentru 
pregătirea temeinică a campaniei de 
recoltare a păloaselor.

Ca o materializare a măsurilor in
dicate de conducerea partidului pen
tru economisirea severă a energiei 
și combustibilului s-a înscris DECRE
TUL PREZIDENȚIAL care instituie 
pe teritoriul țării noastre ora oficială 
de vară decalată cu o oră în avans 
față de ora Europei Răsăritene. Des
pre avantajele acestei măsuri vor
bește concludent faptul că ea va 
permite să se realizeze în 1980 o 
economie de circa 190 milioane kWh 
— echivalentă cu circa 70 mii tone 
combustibil convențional — și o re
ducere a puterii de sarcină la orele 
de vîrf cu circa 250—400 MW, ceea 
ce echivalează cu puterea instalată 
a două hidrocentrale de mărimea 
celei de la Bicaz, creînd totodată 
condiții pentru mai buna folosire a 
timpului liber al oamenilor muncii.

Viața culturală a țării a fost mar
cată în cursul lunii mai de DESFĂ
ȘURAREA FAZEI INTERJUDE- 
ȚENE A CELEI DE-A DOUA EDI
ȚII A FESTIVALULUI NAȚIONAL 
„CÎNTAREA ROMÂNIEI", care a 
desemnat formațiile și interpreții 
ce vor participa la faza finală pe 
țară. Numărul participanților, ca 
și reprezentarea masivă a jude
țelor în această etapă denotă baza 
largă de masă, mult sporită față de 
ediția precedentă a festivalului. 

Concomitent se cuvine relevată 
preocuparea stăruitoare pentru di
versificarea tematicii abordate în 
sensul că a sporit ponderea acțiuni
lor privind educația comunistă, sti
mularea creației tehnice etc.

Esențial este ca încheierea acestei 
faze să nu fie considerată drept în
ceputul unei perioade de vacanță 
în activitatea culturală și artistică. 
Dimpotrivă, formațiile participante 
sînt chemate să-și diversifice în 
continuare. repertoriile, contribuind 
astfel la îmbogățirea activității poli
tico-educative și cultural-artistice din 
fiecare unitate social-economică.

în luna mai. potrivit HOTĂRÎRII 
ADOPTATE DE COMITETUL PO
LITIC EXECUTIV CU PRIVIRE LA 
ANIVERSAREA A 35 DE ANI DE 
LA ELIBERAREA ROMÂNIEI DE

SUB DOMINAȚIA FASCISTĂ, au 
început manifestările consacrate oma
gierii acestui eveniment care a des
chis în istoria României era unor 
profunde transformări democratice 
revoluționare, a realizării depline a 
independenței și suveranității națio
nale, a făuririi vieții noi, socialiste, 
în cinstea apropiatului jubileu, pe 
întreg cuprinsul țării s-a inițiat un 
program amplu de acțiuni politico- 
educative și cultural-științifice, me
nite să contribuie la dezvoltarea spi
ritului revoluționar al maselor, la 
aplicarea fermă în viață a eticii și 
echității socialiste, a principiilor noi 
de muncă și viață, la o mobilizare și 
mai puternică a tuturor celor ce mun
cesc pentru înfăptuirea politicii parti
dului, pentru a întîmpina cel de-al 
XII-lea Congres al partidului cu noi 
și importante realizări în toate do
meniile de activitate.

★

Agenda politică a lunii mai a în
scris ca un eveniment de cea mai 
mare însemnătate pe planul activității 
internaționale a României socialiste 
VIZITA ÎNTREPRINSA DE TOVA
RĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA 
CEAUȘESCU, ÎN SPANIA — prima 
vizită a unui șef de stat român in 
această țară și prima a unui șef de 
stat dintr-o țară socialistă. Prin re
zultatele rodnice cu care s-au înche
iat convorbirile la nivel înalt, prin în
țelegerile la care s-a ajuns, vizita 
marchează o etapă superioară In dez
voltarea relațiilor de prietenie și co
laborare româno-spaniole. în același 
timp, vizita a pus în evidență con
cluzii de deosebită importanță cu 
privire la necesitatea unei bune pre
gătiri a reuniunii general-europene 
de la Madrid, din anul viitor, care 
este chemată să marcheze un pas 
înainte în direcția edificării unei 
securități trainice in Europa și în 
lume, la alte probleme ale actualită

ții internaționale ce preocupă am
bele țări, reliefindu-se prin toate a- 
cestea ca o nouă și strălucită acțiune 
a politicii externe românești de pace, 
prietenie și colaborare cu toate na
țiunile lumii.

Aprobarea deplină șl entuziastă cu 
care toți cetățenii patriei noastre, fără 
deosebire de naționalitate, au salutat 
rezultatele rodnice ale acestei vizite, 
reafirmarea adeziunii lor la întreaga 
politică internă și externă a partidu
lui și statului și-au găsit o elocventă 
expresie în telegramele și scriso
rile adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu din toate colțurile țării.

Cronica lunii mai a consemnat tot
odată numeroase întîlniri ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu repre
zentanți de seamă ai vieții politice 
și economice din țări socialiste —

Iugoslavia, Cehoslovacia, Cuba — 
din alte țări ale lumii. Tot în a- 
ceastă perioadă au avut loc con
vorbiri economice româno-sovieti- 
ce, româno-chineze și româno-iu- 
goslave, prilejuite de sesiunile comi
siilor mixte guvernamentale de cola
borare economică, întîlniri con
sacrate colaborării științifice dintre 
România și R.D.G., precum și un 
mare număr de contacte și negocieri 
cu factori ai vieții economice din țări 
ale Europei, Africii, Asiei și Extre
mului Orient, din S.U.A., Australia 
și Noua Zeelandă — toate acestea 
exprimînd concludent PREOCU
PAREA CONSTANTA A ROMÂNIEI 
SOCIALISTE PENTRU DEZVOL
TAREA LARGA A RELAȚIILOR 
DE COLABORARE CU TOATE STA
TELE, fără deosebire de orinduire, 
corespunzător cerințelor coexistenței 
pașnice, destinderii și înțelegerii pe 
plan internațional.

O serie de alte evenimente din 
cursul lunii mai reliefează con
secvența cu care partidul nostru ac
ționează pentru DEZVOLTAREA 
COLABORĂRII ȘI SOLIDARITĂȚII 
CU TOATE PARTIDELE COMU
NISTE ȘI MUNCITOREȘTI, CU 
PARTIDELE SOCIALISTE ȘI SO- 
CIAL-DEMOCRATE, CU TOATE 
FORȚELE PROGRESISTE ALE CON
TEMPORANEITĂȚII. întâlnirea de 
la Madrid dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și secretarul general al 
Partidului pomunist din Spania, to
varășul Santiago Carrillo, participarea 
partidului nostru la Congresul P. C. 
Francez și P.C. Portughez, con
vorbirile de la Tokio dintre de
legațiile P.C.R. și P. C. din Ja
ponia, mesajele de salut adresate 
congreselor P. C. din Salvador, Parti
dului Socialist Muncitoresc Spaniol, 
Partidului Republican al Poporului 
din Turcia — atestă hotărîrea P.C.R. 
de a milita neabătut pentru unirea 
eforturilor tuturor forțelor înaintate 
în lupta pentru progres social, pentru 

consolidarea păcii și securității in în
treaga lume.

Unul dintre evenimentele acestei 
luni care a polarizat atenția opiniei 
publice mondiale îl constituie cea 
de-a V-a sesiune a Conferinței Națiu
nilor Unite pentru Comerț și Dezvol
tare (U.N.C.T.A.D.), de la Manila, ce 
reunește peste 5 000 de delegați d n 
156 de țări. România, țară socialistă 
în curs de dezvoltare, participă la 
acest mare forum economic animată 
de dorința de a-și aduce o contribu
ție activă și constructivă la elabora
rea unor măsuri concrete și angaj an
te în vederea soluționării gravei jr 
probleme care confruntă economia 
mondială. O strălucită expresie în a- 
cest sens o reprezintă Mesajul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu adresat 
sesiunii U.N.C.T.A.D., document de 
excepțională însemnătate politică și 
practică, ce schițează un program 
concret de acțiune pentru instaurarea 
noii ordini economice internaționale. 
Propunerile românești pornesc de la 
conceptul fundamental al partidului 
nostru cu privire la prioritatea efor
tului propriu al statelor râmase in 
urmă in vederea consolidării inde
pendenței economice, evidențiind tot
odată însemnătatea colaborării inter
naționale, a sprijinului ce se impune 
acordat acestor state. Ecoul generat 
în rîndul participanților la sesiune, 
ca și în cercurile politice și econo
mice din întreaga lume de propuneri
le cuprinse în mesaj vine să subli
nieze o dată mai mult interesul și 
aprecierea de care se bucură pe plan 
internațional activitatea prodigioasă a 
României socialiste, a președintelui ei 
consacrată lichidării subdezvoltării, 
făuririi unor relații interstatale noi, 
întemeiate pe deplină egalitate și 
echitate, cauzei progresului tuturor 
națiunilor.

Evoluțiile de pe continentul euro
pean în perspectiva pregătirilor pen
tru reuniunea general-europeană de 
la Madrid din 1980 au constituit o- 
biectul unei analize în cadrul șe
dinței Comitetului miniștrilor afa
cerilor externe ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
care a avut loc la jumătatea lu
nii mai la Budapesta. Schimbul de 
păreri prilejuit de această întîlnire a 
pus în evidență importanța conclu
ziilor și propunerilor conținute în De
clarația adoptată la Consfătuirea de 
la Moscova, din noiembrie 1978, a 
Comitetului Politic Consultativ. In 
lumina acestor concluzii, propunerea 
de a se încheia între statele semnata
re ale Actului final de la Helsinki a 
unui tratat privind nefolosirea pri
mul, unul împotriva altuia, atît a ar
melor nucleare, cît și a armelor cla
sice, s-ar înscrie, evident, în direc
ția întăririi în practica relațiilor in
ternaționale a nefolosirii forței și a- 
menințării cu forța, ca o cerință 
esențială a unei securități reale în 
Europa și în lume. în cadrul întîl- 
nirll de la Budapesta au fost formu
late, totodată, o serie de propuneri de 
natură să contribuie la creșterea în
crederii intre state în Europa și redu
cerea ulterioară a armamentelor pe 
continent. In acest sens, de o deose
bită importanță este propunerea cu 
privire la convocarea, încă în cursul 
acestui an, a unei conferințe la nivel 
politic, cu participarea tuturor state
lor europene, S.U.A. și Canadei, con
sacrată problemei dezangajării mi'i- 
tare și dezarmării în Europa.

In același sens, opinia publică a 
luat cunoștință cu interes de înțele
gerea de principiu intervenită intre 

Uniunea Sovietică și S.U.A. cu privire 
la semnarea unui nou acord asupra li
mitării armamentelor strategice ofen
sive, înțelegere care urmează să-și 
găsească materializare prin semnarea 
documentului respectiv în cursul lu
nii iunie, de către L. I. Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și președintele 
Statelor Unite, J. Carter. România 
consideră că, deși această Înțelegere 
are un caracter limitat și, ca atare, 
nu rezolvă problemele dezarmării — 
încheierea cu succes a negocierilor 
S.A.L.T. ar avea o influență pozitivă 
asupra destinderii în Europa și pe 
plan mondial. Acordind o atenție 
centrală înfăptuirii dezarmării, țara 
noastră apreciază, totodată, că orice 
pas spre diminuarea pericolului nu
clear, orice măsură de natură să ducă 
la limitarea înarmărilor se înscriu ca 
pași constructivi în direcția stimulării , 
eforturilor de dezarmare, corespunză
tor intereselor și aspirațiilor de liniș
te și securitate ale tuturor popoare
lor.

La sediul Națiunilor Unite a avut 
loc în această lună un eveniment pu
țin obișnuit : Adunarea Generală și-a 
reluat lucrările in plen pentru a lua 
în dezbatere măsurile ce se impun 
pentru asigurarea independenței Na
mibiei, în condițiile în care R.S.A., 
care ocupă in mod ilegal acest teri
toriu, refuză să îndeplinească rezo
luțiile în acest sens ale O.N.U. și ale 
Consiliului de Securitate. Convocarea, 
in mod excepțional, a Adunării Ge
nerale vine să sublinieze preocuparea 
comunității internaționale în legătură 
cu manevrele rasiștilor sud-africani 
vizind perpetuarea rînduielilor colo
niale în Namibia. în pofida proiecte
lor de reglementare politică a proble
melor trecerii ia independență, Re
publica Sud-Africană și-a intensificat 
eforturile pentru instaurarea pe te
ritoriul namibian a unui regim 
de tip neocolonialist, aservit in
tereselor cercurilor rasiste de la 
Pretoria. Aceste manevre sînt aspru 
condamnate în cadrul actualelor 
dezbateri ale Adunării Generale 
a O.N.U. România reafirmîndu-și / 
și cu acest prilej poziția fermă 
de sprijinire a luptei drepte a po
porului namibian pentru eliberare 
națională, pentru Înfăptuirea idealu
rilor sale de libertate și demnitate. 
Așa cum se sublinia în mesajul pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a 
adresat sesiunii solemne a Consiliu
lui O.N.U. pentru Namibia — cu pri
lejul căreia a fost deschis Anul de 
solidaritate cu poporul namibian — 
țara noastră va acorda In continuare 
patrioților namibieni întregul sprijin 
politic, diplomatic, moral și măterial 
în lupta lor justă pentru eliberare na
țională.

★
Evenimentele atît de complexe pe

trecute în viața internațională In 
spațiul acestei luni vin să ateste o 
dată mai mult justețea politicii ex
terne, principiale și constructive, pro
movate neabătut de partidul și statul 
nostru, politică ce corespunde pe de
plin intereselor și aspirațiilor fun
damentale ale poporului, năzuințelor 
de pace și progres ale tuturor po
poarelor — acesta fiind unul din 
izvoarele principale ale prestigiului 
de care se bucură azi în lume Româ
nia socialistă.

Paul DOBRESCU 
Dumitru ȚINU

SCENOGRAFI A— o artâ „la zi"
Sensul major al scenografiei îl dă, 

fără îndoială, scenografia de teatru. 
Aparținînd artei teatrale și artelor 
plastice în același timp, ea se îm
plinește doar în fața receptorului 
său, spectatorul. Semnul plastic con
vertit în semn teatral prin interme
diul celorlalte componente devine 
act plastic, căpătind valențele actu
lui dramatic. Această calitate pre
zentă de la începuturile acestei arte 
a rezistat multă vreme fără a fi 
luată în seamă, pentru ca, nu de 
mult timp, să fie acceptată drept o 
inedită modalitate de expresie. In
troducerea mișcării în cadrul unui 
„decor" static oferă acestuia posibi
litatea de a se transforma, pe’ loc, 
prin intermediul volumelor în miș
care și al schimbărilor de lumini, in 
ambianțe semnificative. Scenografia 
nu poate fi judecată numai prin lu
crările expuse, adevărata lor valoare 
fiind relevabilă doar în prezența 
celorlalte componente ale artei spec
tacolului.

Prezența pe simezele sălii Dalles 
a scenografiei — pornind de la cel 
mai tinăr gen de spectacol, televiziu
nea, urmind cu filmul de animație, 
apoi cu exponatele viitorilor creatori 
în domeniu, studenții Institutului de 
arte plastice „Nicolae Grigorescu", 
continuînd cu cinematografia, teatre
le dramatice și lirice și terminînd cu 
cele de păpuși — vine să confirme 
o activitate prodigioasă a creatori
lor în acest domeniu. De altfel, am
ploarea acestei activități este con
semnată prin martorii ei, fotografii 
alb-negru și color, prin diapozitive, 
care sînt totuși insuficienți ca nu
măr, pentru a putea fi o oglindă fi
delă a realizărilor din ultimii trei 
ani.

Datorită activității creatorilor în 
domeniu, cît și trăsăturii dominante 
a spectacolului : prezența în actua
litate, scenografia este o artă „la zi“, 
răspunzînd sarcinilor ce revin sce
nografilor de a prelua și dezbate 
marile probleme ale societății pe 
care o făurim, participînd activ 
la îmbogățirea climatului nostru 
spiritual. Pentru a afla valoa
rea scenografiei este necesar să 
știm cum să o privim. Eroarea vine 
adeseori de acolo că, potrivit unor 
tradiții înrădăcinate, spectacolul este 
privit doar ca rezultatul creațiilor 
actoricești. Desigur, oricînd putem 
releva reușitele unor mari actori, 
dar acestea n-ar rezista unei jude
căți de valoare dacă am uita de

partenerii lor, de calitatea textulpi, 
de ambianța plastică, de concepția 
generală a spectacolului. Deoarece 
spectacolul își propune de fiecare 
dată să contribuie la descoperirea 
unor noi fațete ale lumii în care 
trăim, de a ne dezvălui căile de auto- 
cunoaștere, de autodepășire. Potrivit 
acestui țel, scenografia caută, fapt 
relevat și de actuala expoziție, să

însemnări pe marginea 
trienalei deschise 
în sălile Dalles 
de Traian NIJESCU

realizeze cu fiecare autor dramatic 
și chiar în contextul operei drama
tice a aceluiași autor mijloace și mo
dalități noi de concepere și de ex
presie artistică, proprii fabulei dra
matice, autentice pentru eroii și eve
nimentele povestirii, creînd condiții 
propice de receptare a spectacolului.

Dorința noastră a fost aceea de a 
înfățișa o lume a scenografiei care 
se vrea citită, nu independent de 
celelalte componente, care să înles
nească publicului posibilitatea recep
tării semnelor noastre de comuni
care. în același timp am dorit să 
prezentăm creatorii acestor sceno
grafii, pe cei care au o pregătire 
complexă, în expoziție găsind nume
roși virtuozi în acest sens (film, tele

viziune, teatru). Este sesizabilă, din 
multe lucrări, o preocupare constan
tă a scenografilor noștri de a fruc
tifica realizările obținute de indus
tria noastră, încă nu îndeajuns de 
solicitată. A fost un timp în istoria 
spectacolului nostru cind, atrași de 
mirajul scenei, tehnicieni ingenioși 
s-au dedicat ei și i-au oferit prin ne
numărate rotițe miracole de lumini 
și sunete. Dar în momentul în care 
creatorii au observat unele tendințe 
accentuate excesiv, s-au repliat, mo
mentul utilizării acestor achiziții în
târziind. Iar cînd tehnica a devenit un 
instrument sensibil la dispoziția crea
torului, au apărut creatori pasionați 
de a o folosi. Această poziție a fost in 
avantajul dezvoltării scenografiei la 
noi, care utilizează cuceririle tehni
cii, dar nu se lasă înrobită de ea. Ei 
apelează la o tehnică elastică, refu- 
zînd o structură rigidă.

Părăsind expoziția, ne uităm îna
poi pentru a păstra o imagine de care 
nu vrem să ne despărțim. Dominați 
de imaginea ce stăpinește un intreg 
spațiu, prin exponatele sale, desco
perim că scenografia noastră se poa
te constitui ca o școală, cu caracteris
tici demne a fi relevate : organiza
rea spațiului după criterii arhitec
turale ; aservirea mijloacelor tehni
ce scopului artistic ; punerea în ser
viciul reliefării ideii autorului a 
celor mai valoroase mijloace de 
creație, renunțînd la primatul in 
spectacol ; contactul permanent cu 
evoluția la zi a creațiilor in dome
niu, care face ca mijloacele de ex
primare specifice să aparțină con
temporaneității.

Profesorul Alexandru Bă
lăci este un poet care a ve
nit inspre critica și istoria 
literară cu acea erudiție ne
cesară tipului de demers in
telectual, solicitat de acest 
amplu domeniu de cerceta
re. Dar în studiile cunoscu
tului italienist erudiția nu 
capătă niciodată o expresie 
ostentativă sau plicticoasă. 
Asemenea unui imens re
ceptacul, eul liric al cerce
tătorului absoarbe informa
ția într-un adevărat act de 
trăire, într-o efuziune plină 
de sensibilitate, prilejuite 
de contactul cu opera lite
rară.

Modul de abordare a tex
tului literar care a înregis
trat cea mai complexă și 
frecventă expresie în activi- 
tatea lui Alexandru Bălăci 
este psihobiografia unor 
mari scriitori italieni. De la 
cărțile despre Pascoli (1944), 
Carducci (1947), Dante (1966) 
Petrarca (1968) pină la cele 
despre Ariosto (1974), Bo
ccaccio (1976), Alexandru 
Bălăci a realizat o amplă 
suită de studii de acest tip, 
care marchează momente 
semnificative din istoria li
teraturii italiene.

Frecventarea acestui de
mers spre viața și opera 
unor scriitori se explică, 
credem, prin consonanța 
dintre calitatea literară a 
scriiturii lui Alexandru Bă
lăci și informațiile menite 
să lumineze destinul unui 
om de litere, examinat ca 
un emițător de fapte, idei și 
texte, ce explică un com
portament global, un mod 
de a fi în viață și în litera
tură. Cînd ne-am referit la 
cercetarea psinobiograficâ 
și nu la una monografică 
obișnuită, am avut in vede
re structura cea mai persis
tentă din toate scrierile lui 
Alexandru Bălăci de acest 
gen.

Dacă de la începuturile 
sale biografia fusese con
cepută ca o descriere a unei 
vieți (bios •= viață, gra- 
phein =■ a descrie), pe par

cursul timpului acest mod 
de reconstituire a unei 
existențe, ce nu s-a limitat 
doar la scriitori, s-a diver
sificat extrem de mult. 
Exemplele oferite de ope
rele de acest gen, concepute 
de Emil Ludwig (Goethe), 
Stefan Zweig (Trei maeștri) 
A. Maurois (V. Hugo, Bal
zac), G. Călinescu (Creangă. 
Eminescu), ni se par eloc
vente în acest sens.

Drumul de la o biografie 
evenimențială cu caracter 
spectacular pînă la istoria

Cîntecul mormintelor (1807) 
sau Grațiile (1813), asistăm 
la o amplă derulare a unei 
activități febrile, tensiona
te, ce anunța romantismul 
pe plan european.

Toate meandrele acestei 
cariere literare, ca și toate 
peripețiile vieții unui scrii
tor cu o existență extrem 
de agitată, sînt puse în lu
mină de Alexandru Bălăci 
cu deosebită elocvență.

Autorul cărții despre Ugo 
Foscolo practică, de fapt, o 
critică sociogenetică, pro-

Alexandru BĂLĂCI:

„ Ugo Foscolo“
unei formații, evidentă la 
Dilthey și Gundolf, a înre
gistrat în vremea noastră un 
stadiu și mai complex.

Psihobiografia reprezintă 
în concepția actuală ex
plorarea continuă a relației 
dintre autor-operă-epocă, 
modul acesta de condițio
nare și explicare reciprocă 
fiind evident pe toate pla
nurile.

Aceasta este calea de cer
cetare pe care a urmat-o 
Alexandru Bălăci, cea de-a 
zecea carte a sa de acest 
gen, destinată lui Ugo Fos
colo (1978) fiind poate și 
cea mai ilustrativă pînă 
acum în itinerarul cerce
tărilor sale despre scriitorii 
italieni.

Ugo Foscolo (1778—1827) 
reprezintă în spațiul literar 
italian una din zonele de 
trecere de la clasicism spre 
romantism. De la poezia de 
tip dantesc, sonetul de fac
tură clasică, teatrul conce
put în maniera lui Alfieri 
pînă la Ultimele scrisori ale 
lui Jacopo Ortis (1802) și

iectată pe un larg cadru is
toric. Toate aceste elemente 
sînt menite să explice psi
hologia comportamențistă a 
unui scriitor, concepția sa 
despre artă și societate, ca 
și mesajul creației sale.

Alexandru Bălăci reali
zează în permanență o pu
nere in situație, o integrare 
în cadrul epocii pentru a 
putea corela interpretarea 
istoristă cu Înțelegerea so
ciogenetică. Cercetătorul 
evită biografia romanțată, 
pe bună dreptate, dar reali
zează „romanul" existenței 
unui scriitor care aspiră 
spre creația literară, conce
pută ca o artă totală. Ale
xandru Bălăci se comportă 
ca un critic veritabil, dar 
scrie cu mijloacele comple
xe ale unui scriitor.

Eul liric al criticului se 
insinuează în modul său de 
scriitură, în reconstituirea 
unor mari evenimente, în 
înțelegerea lui Foscolo, 
omul atît de chinuit, ca și 
în maniera de enunțare a 
unor judecăți literare. Ale

xandru Bălăci este prin ex
celență un spirit patetic, 
care practică dezinvolt cri
tica de identificare. Dar 
această întîlnire dintre două 
conștiințe rămîne deschisă 
prin însăși opțiunea autoru
lui pentru reconstituirea 
existenței unor scriitori cu 
al căror mesaj criticul se 
poate identifica printr-o 
comprehensiune istorică.

In acest context, atît in
formația, cit și judecățile 
de valoare pot funcționa cu 
eficacitate. Romanul Ulti
mele scrisori ale Iui Jacopo 
Ortis este raportat la Wer- 
ther pentru a sublinia dife
rența de comportament și 
mesaj. Cîntecul mormintelor 
este comparat cu scrierile 
preromanticilor englezi pen
tru a scoate în relief lecția 
de patriotism oferită de au
tor italienilor, iar cheile po
litice ale teatrului foscolian 
sînt detectate cu subtilitate, 
pe această cale ieșind în 
relief spiritul antitiranic al 
scriitorului, lupta sa con
tinuă și dificilă pentru li
bertatea poporului său.

In acest fel, Alexandru 
Bălăci reconstituie destinul 
unui scriitor total.- Poet și 
prozator, dramaturg și tra
ducător, apărător al purită
ții limbii italiene și propa
gator al acestei literaturi 
peste hotare,' Ugo Foscolo 
se configurează ca una din 
cele mai luminoase persona
lități literare ale epocii sale 
și, totodată, ca un critic ce 
deschide era gîndirii moder
ne. Demonstrația lui Ale
xandru Bălăci este convin
gătoare, iar modul său liric 
de realizare a retoricii per
suasiunii ni se pare eficient.

Și cînd Ion Heliade-Rădu- 
lescu l-a înscris pe Ugo. 
Foscolo în proiectul său de 
Bibliotecă universală, el nu 
făcea decit să aducă un 
omagiu acestui mare scrii
tor, pe care Alexandru Bă
lăci l-a prezentat cu atita 
căldură.

Romul MUNTEANU

tv
Programul I

12,00 Telex
12,05 Curs de limbă spaniolă
12.25 Curs de limbă franceză
12.45 Concert de prînz
13.25 Corespondenții județeni transmit... 
14,00 Un fapt văzut de aproape
14.20 Festivalul național „Cîntarea Ro

mâniei" — faza interjudețeană
14.35 Carnet TV • Zilele culturii iugo

slave • Premiere cinematografice
14.45 România pitorească
15,05 Documentar : Piemonte și Valle 

D’Aosta
15.35 Antologii artistice • Gala copiilor 

(II) (reluare)
16,40 Stadion
17.20 Clubul tineretului... la Rîmnlcu 

Vîlcea
18.30 Mai 1079 • Cronica evenimentelor 

politice interne și internaționale
18150 100-1 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 Teleenciclopedia
20.10 Film serial : „Rădăcini*  
21,00 întîinirea de sîmbătă seara

• ARAD. Incepînd de Ieri, 
1 iunie, în județul Arad s-a de
clanșat „Olimpiada cultural-ar- 
tistică". Inițiată și organizată de 
Comitetul județean de cultură și 
educație socialistă sub directa 
îndrumare a secției de propa
gandă a Comitetului județean 
Arad al P.C.R., și închinată ani
versării a 35 de ani de la elibe
rarea României de sub domina
ția fascistă și celui de al XII-lea 
Congres al partidului, olimpiada 
cultural-artistică arădeană este

21.45 Telejurnal • Sport

Programul 2

12,00 Micul ecran pentru cel mici
12.45 Biblioteca pentru toți : Hortensia 

Papadat-Bengescu (II)
13.30 Desene animate
13.55 Pentru căminul dumneavoastră
14.10 Arii din opere românești
14.45 O viață pentru o idee : loan Bog

dan (1864—1919)
15.15 Matineu coregrafic : „Glselle*  de 

A. -Adam
16,40 Revista social-politică TV

• Din gîndirea social-politică a 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, volumul „Po
litica internațională a României de 
pace, prietenie și colaborare cu 
toate popoarele*.

17,00 Vetre folclorice — La poalele Har
ghitei

17.15 Din filmoteca TV : Călătoriile Iul 
Guliver — producție engleză

18.30 Instantanee bucureștene
18,50 10-01 de seri 
19,00 Telejurnal
19.30 Din viața de concert a Capitalei
19.55 Efigii lirice
20.10 Ritm și muzică
21,00 Omul și muzica Iul : Tiberiu Bre- 

diceanu

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 

șl 5 Iunie. In țară : Vremea va fl căl
duroasă, cerul variabil. Vor cădea a- 
verse de ploaie Îndeosebi In zona de 
deal și de munte. Vînt potrivit. Minimele 
vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iaT 
maximele între 22 și 32 de grade. Lo
cal mai ridicate. Izolat condiții de grin
dină. In București : Vreme călduroasă, 
ou cer variabl, favorabil ploii de scurtă 
durată. După amiaza vint potrivit șl 
temperatura ușor variabilă.

menită să contribuie la impulsio
narea activității cultural-artisti
ce a tuturor formațiilor din co
munele și satele județului. Acum 
presupune o intensă pregătire 
pentru faza finală a Festivalului 
național „Cîntarea României" 
și constituie o punte de legă
tură firească cu ediția urmă
toare a festivalului. De reținut 
este și faptul că olimpiada se va 
desfășura pînă la sfîrșitul anului 
sub formă de turnee ale forma
țiilor artistice de amatori, între 

localitățile și unitățile economice 
din cadrul fiecăruia din cele 21 
de consilii unice agroindustriale 
din județ. (Constantin Simion). 
• VÎLCEA. La Palatul culturii 
din municipiul Rîmnjcu Vîlcea a 
avut loc un simpozion pe tema 
„Secole de continuitate în arta 
românească", organizat de mu
zeul județean. Manifestarea a 
cuprins un însemnat număr de 
comunicări și referate susținute 
de personalități — profesori uni
versitari, cercetători și Istorici

de artă. Cu acest prilej a fost 
vernisată și expoziția memoria- 
lă Gheorghe D. Anghel, cu 
prilejul sărbătoririi a 75 de ani 
de la nașterea renumitului 
sculptor român. (Ion Stanciu). 
• PITEȘTI. Sub genericul „Co
piii lumii doresc pacea" a avut 
loc ieri în parcurile „Trivale" și 
„Ștrand" din Pitești un concurs 
pionieresc de desene pe asfalt. 

O In orașul Topoloveni se desfă
șoară o săptămînâ culturală, in 
cadrul căreia au loc conferințe 
pe teme de politică internă și 
internațională, spectacole susți
nute de brigăzi artistice, forma
ții corale și de muzică populară 
și ușoară. • „Sub poală de pă
dure" este titlul unei serbări 
cîmpenești ce a avut loc în co
muna Brăduleț, unde au prezen

tat spectacole formațiile artisti
ce locale și din comunele Mu- 
șetești și Corbi. (Gh. Cîrstea). 
IAȘI. La 1 iunie au început la 
Iași „Zilele artei pentru copii și 
tineret", manifestare care va 
dura trei zile. Participă nu
meroase colective ale unor tea
tre profesioniste și artiști ama
tori din Iași și din întreaga țară. 
Deschiderea a avut loc în Piața 
Unirii cu un spectacol intitulat 
„Joc și soare", susținut de pio
nierii și școlarii ieșeni. In con

tinuare au fost vernisate la casa 
de cultură a tineretului expozi
ția de artă plastică a elevilor 
„Lumea într-o picătură", și la 
casa cărții expoziția de carte 
pentru copii și tineret, un spec
tacol în aer liber, în organizarea 
casei pionierilor, prezentat pe 
esplanada voievozilor, alte spec
tacole de teatru și marionete 
susținute de formațiile profesio
niste prezente la manifestări. 
• Teatrul de copii și tineret din 
Iași va prezenta duminică, 3 iu
nie, spectacolul în premieră 

„Fram ursul polar", adaptare 
după lucrarea lui Cezar Petres
cu. • Sub auspiciile seminarului 
de neogreacă și a colectivului de 
limbă română pentru străini a 
avut loc recent la universitatea 
„Al. I. Cuza" din Iași o seară 
culturală românească „Mihai 
Eminescu". Cu acest prilej, stu
denții români și greci care stu
diază limba română au recitat 
din poeziile marelui nostru poet 
și au audiat cîntece pe versuri 
eminesciene. (Manole Corcad).
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Mihăiță
9

din Deva

I
I

I
I
I
I

Mii de locuitori din Deva 
admirat expoziția personală 
grafică ți pictură a lui 
lacob. Cine este Mihai lacob ? 
Este un pionier in virstă de nu
mai 10 ani. Lucrările lui stabi
lesc și un record in materie : ele 
prezintă nu mai puțin de 400 
(patru sute) de personaje, fie
care cu individualitatea sa. Mi
hăiță este și un bun cunoscător 
al istoriei țării, infățișind scene 

Burebista țt

au 
de 

Mihai

I
I
I
I

I
I
I

din vremea lui 
Decebal.

Mihăiță este ți foarte silitor 
la învățătură, 
fiecare an premiul I. In plus, toți 
colegii din clasa lui poartă 
unul dintre caiete un desen fă
cut de Mihăiță, căruia-i zic 
mindrie „artistul nostru".

Un nume de care vom 
auzi : Mihai lacob.

obținlnd in

pe

cu

mai

I
I

Darul
părinților

fi
i

I

I

I
I
I
I
I

Grădinița de copii cu 140 de 
locuri din comuna Gorgota 
(Prahova) trebuia să fie gata 
tocmai in toamnă. Dar primarul 
comunei, ton Marin, i-a chemat 

1 pe părinții copiilor la uh sfat al 
obștii: ,.Ce-ar fi — i-a întrebat 
el — dacă am zori cu toții trea
ba ți am termina grădinița mai 
devreme ?“

Zis ți făcut. Cu primarul în 
frunte, toată suflarea satului a 
zorit la înălțarea edificiului. 
Și asemenea voinicului din 
poveste, care creștea intr-un 
an cit alții in trei, a crescut și 
grădinița nu in șase luni și mai 
bine, ci Intr-o singură 
Frumos ' ' - ■
copiilor

darul părinților
pentru Ziua de 1

lună, 
făcut 

Iunie.

I
I

I
I

I
Ca pasărea 
Phonix

I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I

Canari aurii, cintezoi vărgați 
ca niște zebre, turturele „dia
mantine", papagali pitici, pescă
ruși japonezi și alte specii de 
păsări exotice alcătuiau, pină 
nu de mult, splendida colecție de 
„penaj și triluri" ineintătoare a 
tehnicianului silvie Carol Imets 
din satul Cărășeu — Satu Mare. 
Spunem „alcătuiau", intrucit, in 
urma unui incendiu produs la 
„căsuța păsărilor", din cele 100 
de „locuitoare" ale ei n-au mai 
supraviețuit declt două exem- 
ptare: Văzin(M-Și t'ătăl ~atit ~dS 
necăjit și cuioscîndu-i pasiunea, 
cei doi copii ai săi, împreună cu 
mama lor, profesoară, au inceput 
să refacă colecția cu alte păsări, 
unele adevărate rarități. Și iată 
că acum, casa familiei Imets 
este iarăși plină de simfonia de 
triluri și culori, intru bucuria 
celor doi copii ai gazdei și a 
tuturor copiilor din sat.

Copiii cîntă 
pentru copii

La Casă pionierilor și șoimilor 
patriei din Vaslui activează 
grupul vocal-instrumental „Iz- 
vorașul". Pină acum, membrii 
„Izvorașului" au susținut sute de 
spectacole pe scenele orașului ți 
județului Vaslui, precum și la 
festivaluri internaționale. Ei au 
fost aplaudați in U.R.S.S., Iu
goslavia, la Festivalul internațio
nal al copiilor „Bucuriile Euro, 
păi", la gala UNICEF de la 
București ele. Tot „Izvorașul" 
vasluian este deținătorul trofeu
lui „Scoica de aur" și a titlului 
de laureat al celei de-a doua 
ediții a Festivalului național 
„Cintarea României)". In reper
toriul entuziastei formații figu
rează cintece din folclorul co
piilor români și din folclorul in
ternațional al copiilor (interpre
tate in 7 limbi). Unii dintre foș
tii membri al „Izvorașului" sint 
acum elevi la școlile populare 
de artă și studenți la Conser
vator.

Ionică 
dintr-a 
vni-a

I

I
I
I
I
I
I

La Miliția municipiului Tlrgo- 
viște s-a prezentat Buibăr Ion, 
elev in clasa a VIII-a la școala 
generală nr. 4 din localitate, cu 
o sumă importantă de bani, pe 
care o 
școală, 
stantin 
fapt — 
public, 
teaptă și acum pe păgubaș — și 
aceasta incă din ziua de 25 ia
nuarie. Dar ți pentru că elevii ți 
cadrele didactice de la casa de 
copii școlari, unde a crescut Io
nică, doresc ca l '
moșului gest să afle că tinerii 
educați de ei au lecția cinstei 
perfect învățată.

găsise in drum spre 
Maiorul Constantin Con- 
— care ne-a relatat acest 
ne-a rugat să-l facem 
pentru că banii îl aș-

I
I

I
I
I
I

ide a crescut Io- I 
beneficiarul fru- | 

7 nfl.0 ca. tinerii •

Trece 
fanfara...

I
I
ILa prima ediție a Festivalului 

național „Cintarea României", 
fanfara pionierilor din 
ocupat locul I șl a f 
cu titlul de laureată.

Vremea a trecut, pionierii au 
crescut, au ajuns uteciști, iar 
formația lor se numește acum 
„Fanfara tineretului".

La Casa pionierilor din Iași I 
activitatea muzicală n-a încetat. | 

1 A crescut o altă generație de voi- 
Iniei. Și s-a înființat o nouă fan

fară, care a obținut la a <’ 
ediție a aceluiași festival ace
lași premiu și aceeași înaltă dis-

I
I
I

| tincție.

din Iași a I 
fost distinsă |

I
fan- I 
doua
ar/»*  ®

I
Petre POPA
și corespondenții ..ScinteiȚ^J

Vizita viceprim-ministrului și
Vineri la amiază a sosit in Capi

tală, Jagjivan Ram, viceprim-minis- 
tru și ministrul apărării al Indiei, 
care împreună cu o delegație mili
tară face o vizită oficială in țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de general
colonel Ion Coman, ministrul apără
rii naționale, de adjuncți ai minis
trului apărării naționale, de generali 
Si ofițeri superiori.

Au fost de față Asok Kumar Ray, 
ambasadorul Indiei în țara noastră 
și membri ai ambasadei.

ministrul apărării al Indiei
Erau, de asemenea, prezenți ata

șați militari ai unor misiuni diplo
matice acreditați la București.

★
în aceeași zi, intre ministrul apă

rării naționale al Republicii Socia
liste România și viceprim-mlnistrul 
și ministrul apărării al Indiei au a- 
vut loc convorbiri desfășurate !ntr-o 
atmosferă cordială.

După-amiază, oaspetele a depus o 
coroană de flori la Monumentul eroi
lor patriei.

Plecarea delegației C. C. al Frontului Național 
din R. S. Cehoslovacă

Vineri dimineață a părăsit Capi
tala delegația C.C. al Frontului Na
țional din Republica Socialistă Ceho
slovacă, condusă de tovarășul To
mas Travnicek, vicepreședinte, care, 
la invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, a făcut 
o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

defegația cehoslovacă a fost salutată 
de tovarășul Mihai Dalea, vicepreșe
dinte al Consiliului Național al F.U.S., 
de reprezentanți ai Frontului Unită
ții Socialiste.

Au fost prezenți Lumlr Hanak, am
basadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

ÎN TOATE JUDEȚELE ȚĂRII AU AVUT LOC

Manifestări consacrat?
Zilei internaționale a copilului

Cu prilejul zilei de 1 Iunie și al 
Anului internațional al copilului, in 
localități din întreaga țară s-au 
desfășurat ample manifestări cul- 
tural-artistice și sportive. Numeroa
se formații artistice ale copiilor au 
dat glas, intr-o impresionantă va
rietate, sentimentelor de dragoste 
față de patrie și partid, bucuriei de 
a-șl trăi copilăria fericită, ocrotită 
de grija Întregii societăți, Pionierii 
și șoimii patriei au prezentat spec
tacole omagiale, programe artistice 
dedicate păcii și prieteniei cu toți 
copiii lumii, expoziții și concursuri 
de desene.

★
în rotonda sălii mici a Palatului 

Republicii din Capitală s-a deschis 
vineri la amiază o Expoziție de cărți 
pentru copii. Organizată de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, ca o 
manifestare menită să omagieze Anul 
internațional al copilului, expoziția 
prezintă peste 800 de volume, publi
cate, in ultimii cinci ani, în editurile 
„Ion Creangă", „Kriterion", „Alba
tros", „Dacia", „Junimea", „Facla", 
„Scrisul românesc", „Muzicală", 
„Sport-turism", precum și de Edi
tura politică Și Editura didac
tică și pedagogică — în limba 
română, în cele ale naționalită
ților conlocuitoare și în limbi de cir
culație internațională. Este ilustrată, 
astfel, varietatea producției editoriale 
pentru copii, preocuparea de a răs
punde problemelor multiple pe care 
le ridică instruirea șl educarea tine
rei generații. în cuprinsul expoziției 
sint prezentate cărți pentru pre
școlari și elevi, manuale școlare, li
teratură de informare, precum și vo
lume apărute In coeditare. Rețin, de 
asemenea, atenția volumele apărute 
în colecțiile „Traista cu povești", „Bi
blioteca școlarului", „Biblioteca pen
tru toți copiii", „Povești nemuritoa
re", „ABC“.

La festivitatea de deschidere a ex
poziției au rostit alocuțiuni scriitorii 
Ion Hobana, secretar al Uniunii 
scriitorilor, Mircea Sîntimbreanu, di
rectorul editurii „Albatros" și pio
niera Marilena Gheorghiu.

Au fost de față Constantin Boștină, 
președintele Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, președintele 
Comitetului Național Român pentru 
UNICEF, reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, direc
tori de edituri, un numeros public.

★
„Salvați pacea copiilor lumii" este 

titlul expoziției de artă plasti
că, deschisă vineri după-amiază, 
la sediul Muzeului colecțiilor de artă 
din Capitală. Expoziția, organizată 
de Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România, în cadrul Festivalu
lui național „Cintarea României", cu 
prilejul Anului internațional al copi
lului, cuprinde lucrări de pictură, 
grafică, jucării și proiecte de jucării, 
obiecte din hîrtie pliată, realizate de 
elevi ai Școlii generale nr. 162, sub 
conducera prof. Ion Dumitriu. Ma
nifestarea a prilejuit Intîlnlrea cu 
lumea de gînduri și preocupări a 
copiilor noștri, cu viața lor fericită, 
lipsită de griji, constituind o măr
turie a dragostei lor pentru patrie, 
părinți și dascăli, pentru natură, o 
expresie a recunoștinței lor fără mar
gini pentru condițiile ce le sînt asi
gurate de partidul și statul nostru. 
Mulți dintre micii artiști activează 
în cadrul Studioului de creație plas
tică, formă complementară a Lecto
ratului de istoria artei pentru copii 
și tineret ce funcționează din iniția
tiva muzeului bucureștean.

La vernisaj, tinerii creatori au 
făcut o demonstrație a indemînărit și 
talentului lor, realizînd mici obiecte 
din hîrtie pliată pe car® le-au dăruit 
cu dragoste celor prezenți.

(Agerpres)

Cronica
în cadrul Zilelor culturii popoare

lor și naționalităților din Iugoslavia, 
organizate în țara noastră, vineri, în 
sala „Modex" din Timișoara, a avut 
loc o seară de poezie iugoslavă sus
ținută de poeți din țara vecină și 
prietenă. Creațiile poeților iugoslavi, 
traduse In limba română, au fost ci
tite de actori al Teatrului național 
din localitate. în încheiere, ansamblul 
folcloric „Zora" al Casei de cultură 
a municipiului Timișoara a oferit un 
spectacol de cintece șl jocuri popu
lare din Banat.

Tot vineri, locuitorii comunei Cîrța, 
din județul Sibiu, s-au întîlnit cu un 
grup de scriitori iugoslavi.

Cu același prilej, la cinematograful 
„Arta" din Tg. Mureș a fost prezen
tat noul film iugoslav „Să ajungem 
pină în zori".

★
La Casa de cultură a I.R.R.C.S. a 

avut loc, vineri după-amiază, o ma
nifestare culturală dedicată apropia
tei sărbătoriri a Zilei Constituției Da
nemarcei.

zilei
Cu acest prilej, ziaristul Eugeniu 

Obrea a împărtășit impresii de că
lătorie din Danemarca, după care a 
fost prezentat un program de filme 
documentare daneze.

Au participat membri al conduce
rii Institutului român pentru relații
le culturale cu străinătatea, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, un numeros public.

★
Vineri dimineață s-a desfășurat la 

sediul Asociației de drept interna
țional și relații internaționale o 
masă rotundă, la care au participat 
cadre didactice universitare, cercetă
tori și reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe.

Cu acest prilej, profesorul american, 
Kenneth Lieberthal, de la Departa
mentul de Stat, a vorbit despre unele 
probleme ale situației internaționale.

Au participat, de asemenea, mem
bri ai Ambasadei Statelor Unite ale 
Americii la București.

(Agerpres)

Noi lucrări de artă la Muzeul colecțiilor
Peste 70 de opere ce au aparținut scriitorului Ion Pas 

au îmbogățit patrimoniul prestigioasei instituții
Muzeul colecțiilor d*  artă, presti

gioasă instituție culturală a Capitalei, 
s-a îmbogățit cu o nouă colecție care 
a intrat de curînd în circuitul de vi
zitare. Ea cuprinde peste 70 opere 
de artă ce au aparținut scriitorului 
și publicistului Ion Pas, cunoscut om 
de cultură, militant pe tărîm politic 
și social. Preferințele sale în artă 
s-au îndreptat cu precădere către 
acele lucrări de pictură și grafică re- 
flectînd lupta poporului nostru pen
tru libertate șl echitate social-politică, 
lucrări apartinînd creației lui Octav 
Băncilă, Iosif Iser, Nicolae Tonitza, 
B’Arg și alții. Acestora li se alătură 
o serie de tablouri provenite din

aceeași donație purtînd semnăturile 
altor maeștri al picturii românești : 
Theodor Pallady, Gheorghe Petrașcu, 
FrancisC Șirato, Alexandru Ciucu- 
rencu, Corneliu Baba.

Muzeul colecțiilor de artă, cu re
marcabilele sale opere pe care le 
adăpostește, este vizitat cu interes de 
publitul de toate vîrstele și profesiile, 
în cursul acestor nouă luni de la des
chidere, numeroși vizitatori au trecut 
prin sălile muzeului pentru a se 
bucura de valoarea Inestimabilă șl 
marea varietate a celor peste 7 500 de 
lucrări expuse.

(Agerpres)
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Azi, la Tokio, încep întrecerile 
„Cupei mondiale"

TOKIO 1 (Agerpres). — în sala 
gimnaziului național „Yoyogi" din To
kio Încep astăzi Întrecerile celei de-a 
patra ediții a „Cupei mondiale" la 
gimnastică.

La actuala ediție a acestei tradițio
nale competiții, România va fi repre
zentată in concursul feminin de tripla 
campioană olimpică șl campioană eu
ropeană absolută Nadia Comăneci, 
Emilia Eberle și Melita Riihn, alături 
de care vor mai concura gimnaste 
fruntașe din Cehoslovacia, R.D. Ger-

mană, S.U.A., Ungaria, U.R.S.S. și
Japonia. Dintre acestea se remarcă 
Neli Kim și Maria Filatova (ambele 
U.R.S.S.),. Steffi Kraeker (R.D. Ger
mană), Vera Cerna (Cehoslovacia) și 
Kathy Johnson (S.U.A.).

Printre participantii la concursul 
masculin se numără șl campionul ro
mân Dan Grecu,

în primele două zile sint progra
mate întrecerile pentru atribuirea 
titlului la individual compus, urmind 
ca luni să se desfășoare concursul 
special pe aparate.

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE ATLETISM 
ALE ROMÂNIEI

Astăzi și mîine, pe stadionul Repu
blicii din Capitală, se vor disputa în
trecerile celei de-a XXV-a ediții a 
Campionatelor internaționale de atle
tism ale României, la care și-au 
anunțat participarea sportivi și spor
tive din 21 de țări, printre care Al

geria, Anglia, Belgia, Bulgaria, Ceho
slovacia, R. P. Chineză, Cuba, 
R. D. Germană, R. F. Germania, 
Grecia, Franța, Italia, Polonia, Sue
dia și Ungaria.

Astăzi, concursul începe la ora 15,00, 
Iar duminică primul start se va da la 
ora 16,00.

FOTBAL. R. D. Germană — România 1—0

Răspunsuri clare,
(Urmare din pag. I)

rezolvări operative

MESAJUL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
adresat celui de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Portughez

stat. Este dreptul lor statuat prin 
hotărîri de partid, prin lege. 
Tocmai de aceea, am stabilit obliga
ția să raportăm periodic despre acti
vitatea pe care o desfășurăm in acest 
domeniu, despre modul în care ne-am 
ocupat de soluționarea problemelor 
ridicate de oameni cu prilejul diver
selor întilniri pe care le avem in fie
care zi. Regretabil este insă că nu la 
toate nivelurile se procedează astfel. 
Cu prilejul unui studiu pe care l-am 
efectuat, am constatat că sint direc
tori, ingineri și contabili șefi, alte ca
dre cu funcții de răspundere din în
treprinderi care participă sporadic la 
adunările organizațiilor de bază din 
secțiile direct- productive, la viața 
organizațiilor de sindicat și U.T.C. 
Așa se face că, încet-încet, pe unii 
dintre ei, oamenii ii ocolesc șl adre
sează . cererile și sesizările direct fo
rurilor superioare. Așa, de exemplu, 
am fost sesizați că un maistru, Ion 
Covrig, de la Combinatul chimic, a 
folosit materiale șl forță de • muncă 
din unitate, reparindu-și in. timpul 
programului mașina personală, iar un 
ajutor de maistru, Sperilă Alexan
dru, de la întreprinderea de confec
ții, a fost criticat de către o munci
toare pentru anumite abuzuri, fapt 
pentru care aceasta a fost mutată 
disciplinar la un alt loc de muncă. 
Dar nimeni din conducerea întreprin
derilor respective — deși sesizați — 
nu au luat măsuri pentru rezolvarea 
acestor probleme. De asemenea, Co
mitetul municipal de partid a fost 
sesizat că la întreprinderea de livra
re a produselor petroliere, fosta con
ducere nu a luat în considerație ne
numărate reclamații, iar organizația 
de partid nu a intervenit prompt la 
cele dinții semnale, fapt care a fă
cut ca un număr mare de zile să fie 
afectat de controale ale activiștilor 
de partid pentru a ajunge pină la 
urmă la schimbarea cadrelor de con
ducere. De ce oare astfel de sesizări 
să vină direct la municipiu, cind ele 
se pot rezolva în mod operativ în în
treprinderile respective, fără a mai 
pune oamenii pe drumuri ? Iată de

ce, la întîlnirea cu activul de partid 
ce va avea ioc în această lună, direc
torii întreprinderilor și . instituțiilor 
vizate aici, ca și în cadrul analizei 
din Secretariatul Comitetului munici
pal de partid, vor raporta în plen 
despre neregulile constatate cu pri
lejul controlului efectuat și măsuri
le concrete pe care le-au luat pen
tru asigurarea respectării obligațiilor 
legale de ținere a audiențelor și re
zolvării scrisorilor oamenilor muncii.

Ieri, la Berlin, a avut loc partida 
amicală de fotbal dintre echipele re
prezentative ale României și R.D. 
Germane. Gazdele.au cîștigat cu 1—0 
(0—0), după un joc cu desfășurare 
relativ echilibrată, cu puține faze de 
poartă. Golul a fost marcat în min. 
65 de Strgich, printr-o „foarfecă" pe

spate din careu. în min. 59, la o pasă 
cu capul primită de la Georgescu, 
aripa stingă Chihala a trimis mingea 
în bară. în același minut, Dudu 
Georgescu a ratat de la puțini metri 
de poarta adversă o altă ocazie foarte 
bună de a înscrie.

România — Franța (juniori II) 2—1
Vineți la Medgidia ș-a disputat 

meciul internațional amical de fotbal 
dintre echipele de juniori II ale 
României și Franței. Fotbaliștii ro
mâni au obținut victoria eu scorul 
de 2—1 (1—1), prin punctele marcate

de Radu (min. 24) și Vasile (min. 
57). Pentru oaspeți a înscris Sassus 
(min. 5). Jocul a fost urmărit de 
aproape 15 000 de spectatori. Revan
șa va avea loc duminică în Capitală, 
de la ora 9,30, pe stadionul „Auto
buzul".

Ape
(Urmare din pag. a I-a)
părțit în mai multe loturi 
și mi s-a părut de o specta
culozitate deosebită, cu toa
te că cel mai mare volum 
de lucrări are loc in sub
teran, in inima munților, 
deasupra cărora șerpuiesc 
drumuri și cresc pădurile 
de fag și de brad. Minerii 
de la Cirligu Mare, de pildă, 
înaintează in aceste zile 
spre punctul Valea lui Stan 
de unde coboară, spre jonc
țiunea cu ei, minerii din 
brigada lui Dumitru Cucu 
a lotului condus de ingine
rul Anton Popescu. De la 
Cîrligu Mare excavarea și 
betonarea acestei galerii de 
fugă au fost începute și sint 
continuate de cei 30 de 
bărbați din lotul comunistu
lui Ion Istrofor, un băcăuan 
de 48 de ani, călit pe șan
tierele de la Bicaz și 
Argeș.

De la el am tmprumutat 
o șapcă de protecție și am 
intrat împreună în galerie, 
în momentele cind la ma
șina de perforat lucrau 
Alexandru Sava, Ilie Pre
dică și Nicolae Tudoresca. 
Cei trei „deservanți", cum 
li se spune, reușesc să stă- 
pînească excepțional aceas-

care nasc lumină
tă mașină de fabricație ro
mânească. Burghiele anga
jate în sfredelirea munte
lui scoteau un zgomot asur
zitor. Tot ce se face pentru 
ca muntele să cedeze 3 sau 
4 metri, în limbajul mine
rilor se numește „un atac". 
După un asemenea „atac", 
din galerie sînt transporta
te treizeci de autobasculan
te cu piatră. Fieeare dintre 
ele încarcă 16 tone de rocă 
fulgerată de exploziile di- 
namitelor. Acest amănunt 
are și darul să sugereze di
mensiunile galeriei. După 
cîteva „atacuri" ea este be
tonată cu ajutorul unui 
complex mecanizat. De alt
fel, 80 la sută din volumul 
lucrărilor de pe acest șan
tier se execută mecanizat. 
Dar succesele oamenilor, 
așa cum afirmă și minerii 
și betoniștii, se datoresc în 
cea mai mare măsură fe
lului în care este organizat 
și aprovizionat frontul de 
lucru. Iar in această pri
vință maiștrii de schimb 
Alexandru Soare și Spiri
don Ciuvercă sînt niște ași.

Ion Istrofor e de părere 
că la baza succeselor de 
prestigiu înregistrate pe 
șantierul său stă o înaltă

conștiință muncitorească, 
„frumoasă ca demnitatea*,  
în luna martie cei de la 
Valea lui Stan, cobprînd 
spre Cirligu Mare cu per
foratoarele și cu dinamita, 
au înregistrat o înaintare 
de 85 de metri. Un adevărat 
record față de 50 de metr' 
cit prevedea planul. în luna 
aprilie „Cîrligu Mare" în
registrează o înaintare de 
80 de metri, iar „Valea lui 
Stan" 75 de metri. în mai, 
decalajul pare să fie mi
nim. Iar întrecerea dintre 
cele două formații de lucru 
sporește frumusețea dem
nității despre care vorbește 
atit de patetic comunistul 
Ion Istrofor, cimentează 
prietenia dintre oameni, 
face mai clocotitoare și mai 
intimă viața șantierului de 
la un capăt la celălalt.

Numai cunoscîndu-i bine 
pe acești oameni poți în
țelege nerăbdarea cu care 
așteaptă momentele cind 
formațiile de lucru — una 
ureînd dinspre Olt șl alta 
coborînd spre el — se vor 
întîlni în- inima muntelui. 
La lumina unui bec ce-și 
apără fragilitatea într-o 
sferă împletită din sîrmă, 
un miner îmi explica, în-

cercînd să mă introducă în 
„atmosferă", că atunci cind 
mai rămîn cîțiva metri de 
străpuns pină la punctul de 
joncțiune dintre cele două 
formații de lucru ce au 
atacat muntele, momentele 
devin sărbătorești :

— Noi, minerii de aici, 
întrerupem lucrul la co
manda șefului și ascultăm 
perforatoarele de dincolo. 
Apoi, începem noi, tac ei și 
ascultă.

Cind am ieșit din galerie, 
soarele mîngîia pletele de 
brazi ale Coziel. Oltul că
lătorea grăbit spre cîmpie. 
Pe 'la cabanele improvizate 
în marginea rîului trecuse 
factorul poștal și, printre 
altele, adusese o scrisoare 
pentru Ion Cristofor de la 
cel mai mare dintre cei 
patru feciori ai lui, student 
ia Facultatea de construcții 
hidroenergetice din Bucu
rești. Tatăl citea liniștit 
scrisoarea și îmi dădeam 
seama că o bucurie profun
dă i se strecura în suflet.

Dinspre Țara Loviștei ve
neau ecourile unor explozii 
de dinamită și șe pierdeau 
în. păduri trîmbițînd biru
ința oamenilor in lupta lor 
cu munții.

Dragi tovarăși.
Ne face o deosebită plăcere ca, In 

numele Partidului Comunist Român, 
al secretarului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, in numele oa
menilor muncii din România, să vă 
adresăm un cald salut de prietenie 
și solidaritate dumneavoastră, parti- 
cipanților la Congresul Partidului 
Comunist Portughez, tuturor militan- 
ților partidului dumneavoastră, pre
cum și întregului popor portughez 
prieten.

Comuniștii români, toți oamenii 
muncii din țara noastră urmăresc cu 
viu interes și sentimente de solidari
tate activitatea Partidului Comunist 
Portughez, care, împreună cil celelalte 
forțe progresiste, democratice și pa
triotice din Portugalia, acționează 
pentru apărarea și consolidarea cuce
ririlor revoluționare, democratice ale 
poporului portughez pe calea deschisă 
la 25 aprilie 1974 și consacrată în 
Constituția Republicii Portugheze, în 
concordanță cu voința și aspirațiile 
sale legitime de libertate, indepen
dență și progres social.

Dorim să ne exprimăm și cu acest 
prilej satisfacția pentru relațiile tra
diționale de prietenie, colaborare și 
solidaritate militantă care s-au sta
tornicit și se dezvoltă intre partidele 
noastre, pe baza deplinei egalități în 
drepturi, a stimei și respectului re
ciproc. Ne face plăcere să subliniem 
contribuția esențială, deosebit de im
portantă pe care au adus-o la dez
voltarea acestor relații întîlnirile și 
convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Alvaro Cunhal.

Subliniem, de asemenea, evoluția 
ascendentă a raporturilor dintre 
România și Portugalia și ne expri
măm convingerea că, în spiritul Tra
tatului de prietenie și colaborare, a- 
ceste raporturi vor cunoaște o extin
dere și diversificare continuă, pe 
plan politic, economic, tehnlco-știin- 
țific, cultural și în alte domenii, ceea 
ce corespunde intereselor celor două 
popoare, cauzei păcii, securității, co
laborării și progresului In Europa și 
în lume.

Dragi tovarăși,
întregul nostru popor Ișl consacră 

în prezent energiile și forțele sale 
creatoare realizării Programului a- 
doptat de cel de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român pri
vind edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism. în cursul 
actualului cincinal, oamenii muncii, 
sub conducerea partidului, au obținut 
noi șl importante succese in creș
terea susținută a forțelor de produc
ție, în aplicarea cuceririlor științei și 
tehnicii, în modernizarea Întregii e- 
conomii, realizînd, pe această bază, 
ritmuri înalte în dezvoltarea produc
ției, sporirea venitului național și ri
dicarea continuă a bunăstării mate
riale și spirituale a întregului popor, 
în spiritul orientărilor și sarcinilor 
stabilite de congres, partidul nostru 
acționează cu consecvență pentru 
adîncirea democrației socialiste și 
lărgirea continuă a cadrului de parti
cipare a Întregului popor la condu
cerea vieții social-economice a țării, 
desfășurînd, totodată, o intensă acti
vitate politico-educativă pentru dez
voltarea conștiinței socialiste a ma
selor, pentru afirmarea multilaterală 
a personalității umane. Realizările 
obținute în toate domeniile de acti
vitate ilustrează justețea și realismul 
politicii partidului și statului nostru, 
care aplică în mod creator legitățile 
generale șle socialismului, adevăru
rile universal valabile la condițiile 
concrete ale României.

Dragi tovarăși,
în deplină concordanță cu obiecti

vele politicii sale interne, Partidul 
Comunist Român, România socialistă 
desfășoară o politică externă activă 
de dezvoltare continuă a prieteniei și 
colaborării cu toate țările socialiste, 
de întărire a solidarității și colaboră
rii cu țările în curs de dezvoltare, 
eu țările nealiniate, de extindere, în 
spiritul coexistenței pașnice, a rapor
turilor economice, tehnico-științiflce 
și culturale cu toate statele lumii, 
indiferent de orînduirea socială. A- 
șezăm în mod ferm la baza acestor 
relații principiile independenței și 
suveranității naționale, deplina egali
tate In drepturi, neamestecul In tre
burile interne, avantajul reciproc, 
nerecurgerea la forță sau la amenin
țarea cu folosirea forței.

în activitatea internațională por

nim de la marile transformări revo
luționare, sociale și naționale, de la 
schimbările petrecute in raportul de 
forțe pe arena mondială. Tabloul lu
mii de azi evidențiază, pe de o par
te, afirmarea tot mai hotărîtă a vo
inței popoarelor de a trăi libere și 
independente, de a se dezvolta deplin 
stăpîne pe destinele lor, Intr-un cli
mat de pace și colaborare, iar, pe de 
altă parte, accentuarea politicii im
perialiste de dominație și forță, de 
reîmpărțire a lumii în zone de influ
ență, perpetuarea unor stări de în
cordare și conflicte, precum și apa
riția altora noi, ceea ce pune serios 
in pericol securitatea și liniștea unor 
popoare, pacea întregii lumi. în a- 
ceste condiții deosebit de complexe, 
partidul nostru consideră că se im
pune mai mult decît oricînd întări
rea colaborării și conlucrării popoa
relor, a forțelor înaintate de pretu
tindeni în lupta pentru promovarea 
unei politici noi, democratice, de de
plină egalitate intre state, pentru so
luționarea problemelor majore care 
confruntă omenirea, pentru asigura
rea păcii și securității internaționale.

Ca țară europeană, România acțio
nează cu fermitate pentru normali
zarea și dezvoltarea relațiilor dintre 
statele continentului, pentru înfăp
tuirea în viață ca un tot unitar a pre
vederilor Actului final de la Helsinki, 
în acest sens considerăm că are o 
mare importanță pregătirea temei
nică a viitoarei reuniuni de la Ma
drid din 1980, în așa fel Incit ea să 
adopte măsuri și hotărîri concrete 
pentru continuarea și adîncirea pro
cesului de edificare a securității pe 
continent, pentru extinderea colabo
rării economice, tehnico-știintifice și 
culturale între toate statele europene 
și, îndeosebi, pentru trecerea la în
făptuirea dezangajării militare și dez
armării, fără de care nu se pot con
cepe pacea și securitatea în Europa 
și in întreaga lume.

România se pronupță consecvent șl 
militează ferm pentru eliminarea fo
losirii forței și amenințării cu forța 
din relațiile internaționale, pentru li
chidarea tuturor focarelor de încor
dare și conflict existente în lume și 
soluționarea problemelor litigioase 
dintre state, exclusiv pe cale pașnică, 
prin tratative.

Considerăm că Instaurarea și con
solidarea unui climat de pace și con
lucrare liberă între toate națiunile 
lumii impun adoptarea de măsuri ho- 
tărîte pentru oprirea cursei înarmări
lor șl trecerea la dezarmare, și în 
palmul rînd la dezarmarea nucleară. 
România este hotărîtă ca, alături de 
celelalte forțe iubitoare de pace și 
progres, să militeze activ și să-și 
aducă întreaga contribuție la realiza
rea acestui vital deziderat al omenirii.

Acordăm, de asemenea, o atenție 
deosebită problemelor lichidării sub
dezvoltării și făuririi unei noi ordini 
economice internaționale, bazată pe 
deplină egalitate și echitate, care să 
Vermită progresul mai rapid al țări- 

or rămase in urmă, accesul lor ne
stingherit la cuceririle științei și teh
nologiei moderne, stabilitatea econo
miei mondiale.

Acționînd In spiritul îndelungatelor 
sale tradiții internaționaliste. Partidul 
Comunist Român întărește necontenit 
relațiile sale de prietenie, colaborare 
și solidaritate cu partidele comuniste 
și muncitorești, militează consecvent 
pentru realizarea unei unități de tip 
nou, bazată pe deplină egalitate și 
neamestec în treburile interne, pe 
dreptul fiecărui partid de a-și elabora 
în mod independent linia politică, 
tactica și strategia revoluționară, co
respunzător condițiilor concrete în 
care-și desfășoară activitatea. /

în același timp, Partidul Comunist 
Român consideră că, în zilele noastre, 
are o importanță deosebită dezvol
tarea continuă a colaborării, pe bază 
de egalitate și respect reciproc, între 
partidele comuniste și partidele so
cialiste șl soclal-democrate, alte forțe 
muncitorești și progresiste, mișcările 
de eliberare națională, in lupta pen
tru transformări înnoitoare în viața 
societății, pentru democratizarea vie
ții internaționale, destindere șl pace 
în lume.

Exprimîndu-ne, încă o dată, con
vingerea că relațiile de prietenie și 
colaborare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre se vor dezvolta tot 
mai puternic în viitor, vă urăm, dragi 
tovarăși, succes deplin în desfășu
rarea lucrărilor Congresului dumnea
voastră, în activitatea viitoare con
sacrată dezvoltării independente a 
Portugaliei pe calea democrației, 
bunăstării și progresului social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

★

LISABONA 1 (Agerpres). — în 
prima zi a lucrărilor Congresului 
Partidului Comunist Portughez, după 
alegerea orgahelor de lucru, secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Alvaro Cunhal. a prezentat raportul 
de activitate al Comitetului Central. 
Raportul face o amplă trecere în re
vistă a problemelor majore cu care 
se confruntă viața politică, eco
nomică și socială din Portugalia și 
subliniază necesitatea unirii forțelor 
de stînga din țară pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare, pentru con
solidarea democrației în cadrul con
stituțional existent, pe calea dezvol
tării libere și independente.

★

Vineri, în cadrul lucrărilor Con
gresului, delegații, reprezentînd pe 
cei 150 000 membri ai partidului, au 
dezbătut raportul de activitate al 
Comitetului Central, prezentat de se
cretarul general al P.C. Portughez.

în cadrul lucrărilor în plen, tova
rășul Virgil Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., șeful delegației P.C.R., 
a prezentat mesajul partidului nostru 
adresat congresului comuniștilor por
tughezi.

Mesajul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român a fost 
primit cU viu interes de participantul 
la Congres.

• VA FI POSIBILĂ 
„CULTIVAREA" INIMII? 
Un medic din statul american 
Lulsiana a obținut culturi de ce
lule prelevate din inimi de șoa
reci, pe care a izbutit apoi să le 
recultive după o perioadă de 
congelare. CulturUe de celule 
Inițiale, obținute de la pui de 
șoareci de 3—4 zile, au supra
viețuit timp de patru luni. 
Chiar și celulele prelevate din 
ventricule, care s-au deteriorat 
in timpul separării lor de 
celulele din auricule, s-au re
generat in mediul de cultură și 
după 15 minute au inceput să 
pulseze. Iar după 24 de ore fie
care celulă s-a contractat în rit
mul propriu, efectuind circa 200 
pulsații pe minut. în procesul 
diviziunii, celulele s-au apro
piat între ele formînd o rețea. 
Cind primele două celule veneau 
în contact, pulsul lor se sincro
niza, acest proces extinzîndu-se 
pe măsura formării rețelei. Con
tracțiile se intensificau timp de

2—3 zile, dar treptat frecvența 
lor se reducea. Celulele supuse 
lent congelării, menținute în 
azot lichid la temperatura de 
minus 196 grade C și apoi de
congelate rapid șl repuse într-un 
mediu de cultură, și-au reluat 
contracțiile. Experiențele urmea
ză să fie continuate înainte de 
a se trage toate concluziile.

• ALARMĂ INSTAN
TANEE. în condițiile în carp 
într-un șir de țări occidentale 
numărul jafurilor în plină stra
dă a crescut îngrijorător, s-a 
dezvoltat o adevărată indus
trie a unor dispozitive de 
apărare împotriva răufăcăto
rilor. Printre acestea, dispozi
tivul din fotografie, care poate 
servi și ca lanternă, și care este 
dotat cu un sistem de alarmă, 
capabil să intre în funcțiune de 
îndată ce se trage de un cordon. 
Dispozitivul se ține în poșetă 
(cele mai supuse atacurilor sint 
femeile), cu grija de a petrece

DE PRETUTINDENI

ușor cordonul în jurul încheie
turii mîinii. Dacă vreun hoț 
încearcă să smulgă poșeta din 
mina proprietarei, cordonul se 
detașează imediat, și, în același 
moment, sistemul de alar
mă se declanșează automat.

• CRABI DE APĂ 
DULCE. In Florida (S.u.A.), 
un proiect de adaptare Ia apă 
dulce a unor vietăți de mare, a

început să dea în mod experi
mental rezultate remarcabile. 
Din unul din bazinele cu apă 
dulce amenajate se „recoltează" 
din două în două săptămîni, o 
cantitate de crabi însumînd cîte 
150 kg, costul unui kilogram re
venind la trei dolari. în urma 
acestor rezultate încurajatoare, 
s-a hotărit construirea pe o su
prafață de 4 000 de mp a 20 de 
noi bazine, scontîndu-se pe o 
producție anuală de 80 000 kg. 
Noile specii de crabi, adaptate la 
apă dulce, se înmulțesc o dată 
la 6 săptămîni, în timp ce in 
mare numai o dată pe an.

tată cu un cablu In lungime de 
trei metri și cu un magnet, ceea 
ce îi permite să fie aplicată pe 
plafonul mașinii sau pe partea 
interioară a capotei, creind, prin 
lumina emisă, condiții de lucru

• PENTRU AUTO-
MOBILIȘTI.
util pentru

Un accesoriu
automobilist!: o

lampă (fabricată în R.F-G-) care
se branșează la bricheta de la
bordul mașinii. Lampa este do

șoferului. In caz de avarie a 
motorului — fără ca mîinile să-i 
fie ocupate. Cablul se rulează șl 
se derulează în mod automat în 
interiorul lămpii.

• VESTIGIILE DE LA 
POMPEI IN PERICOL. 
Antica așezare romană Pompei, 
distrusă acum 1 900 de ani, în 
urma unei erupții a Vezuviului, 
ar putea cunoaște o „a doua 
moarte". Așa se exprimă exper- 
ții italieni, evocind dificultățile 
întîmpinate în păstrarea, în 
bune condiții, a acestui unicat 
arheologic. Circă 1,3 milioane 
vizitatori trec anual pe aici ; 
unii iau diverse „suveniruri", 
îndeobște cite o bucată de mo
zaic ; alții își „imortalizează" 
numele pe ziduri, alături de 
cele ale vechilor pompeeni. 
Daunelor provocate de aceștia 
li se adaugă efectele distructi
ve ale unei vegetații care se 
dezvoltă parazitar printre vesti

gii. în sfîrșit, furturile unor 
fragmente arheologice de va
loare a devenit o adevărată ca
lamitate. Dată fiind lipsa de mij
loace financiare, se scontează, 
ca și In cazul monumentelor 
grecești de pe Acropole, pe con
tribuții internaționale, care să 
permită conservarea adecvată a 
Pompeiului.

• MOTOR ELECTRIC 
ECONOMICOS, co
torul american C. Wanlass sus
ține că a descoperit o metodă 
de a reduce cu 40 la sută consu
mul de energie electrică a unui 
motor fără a-i micșora puterea. 
El propune reducerea numărului 
de spire de pe bobinajul princi
pal și cuplarea unui condensator 
de mare capacitate. O astfel de 
metodă este bună pentru motoa
rele electrice de mică putere — 
o jumătate de KW — utilizabile 
la aparatele de uz casnic — aspi
ratoare, frigidere, mașini de 
spălat, de cusut etc.

Gazdele.au
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SESIUNEA U. N C. T A. D. DE LA MANILA

Uniunea Sovieticăîntre România și
ZIUA NAȚIONALĂ A ITALIEI

Rezoluții privind necesitatea edificării 
unor raporturi economice internaționale 

juste și echitabile* >
MANILA 1. — Trimisul special Agerpres, Iosif Socaciu, transmite : 

Plenara celei de-a V-a sesiuni a Conferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare a adoptat, vineri, mai multe rezoluții ce reafirmă 
necesitatea edificării unor raporturi economice internaționale juste și 
echitabile, a sprijinirii eforturilor 
ale statelor in curs de dezvoltare.

de progres și dezvoltare independentă

Exprimind preocuparea comuni
tății internaționale față de grava 
problemă a foametei și malnutriției 
ce mai persistă intr-o serie de re
giuni ale globului, plenara a adoptat 
o rezoluție ce cheamă, intre altele, 
ia sporirea substanțială a asistenței 
tehnice și a investițiilor pentru a 
veni in sprijinul eforturilor țăriior 
in curs de dezvoltare in vederea 
accelerării producției alimentare. 
Pentru atingerea acestui scop; pre
cum și pentru a asigura prețuri 
stabile și echitabile la aceste pro
duse, rezoluția recomandă „încheie
rea unor acorduri internaționale a- 
supra produselor alimentare și, even
tual, pentru crearea de stocuri de 
asemenea produse".

Plenara a adoptat, totodată, un 
document referitor la ratificarea de 
către toate statele a codului de con
duită în domeniul transporturilor 
maritime de mărfuri, care se pro
nunță în favoarea unei participări pe 
baze mai echitabile a țărilor in curs 
de dezvoltare la transportul maritim 
și a stimulării creării unor industrii 
proprii de construcții navale în aceste 
țări.

în rezoluția referitoare la proble
ma exploatării resurselor teritoriilor 
submarine se recomandă statelor să 
se abțină de la acțiuni de exploa
tare a acestor zone în afara limite
lor teritoriale stabilite prin legislația 
lor internă, pină la elaborarea unei 
convenții internaționale în acest sens.

O. altă rezoluție adoptată se referă 
la necesitatea încheierii unui acord

internațional în domeniul tungstenu- 
lui, astfel încit să se garanteze pen
tru țările exportatoare prețuri echi
tabile și stabile.

In încheierea ședinței, plenara a 
adoptat o rezoluție privind necesita
tea intensificării ajutorului multi
lateral acordat mișcărilor de elibe
rare națională recunoscute de orga
nizațiile regionale interguvernamen
tale. în rezoluție se subliniază dreptul 
tuturor popoarelor și țărilor de a-și 
exercita suveranitatea deplină, efec-, 
tivă și permanentă, precum și con
trolul asupra resurselor lor naturale 
și asupra celorlalte resurse și activi
tăți economice.

în cuvîntul rostit pe marginea 
votării acestei rezoluții, reprezentan
tul țării noastre a subliniat că Româ
nia a sprijinit întotdeauna lupta îm
potriva colonialismului, rasismului și 
apartheidului dusă de popoarele din . 
Zimbabwe, Namibia și Africa de Sud. 
De asemenea — a arătat vorbitorul 
— România s-a pronunțat și se pro
nunță pentru rezolvarea justă și 
echitabilă a situației din Orientul 
Mijlociu, prin retragerea Israelului 
din toate teritoriile arabe ocupate in 
urma războiului din 1967 și soluțio
narea problemei poporului palesti
nian în conformitate cu aspirațiile și 
drepturile sale legitime, inclusiv prin 
crearea unui stat palestinian inde
pendent, prin asigurarea securității 
tuturor statelor din această zonă.

Plenara a acceptat propunerea 
Cubei de a găzdui viitoarea sesiune 
a U.N.C.T.A.D.

MOSCQVA 1 — Corespondentul 
Agerpres, M. Coruț, transmite : între 
30 mai și 1 iunie s-au desfășurat la 
Moscova lucrările celei de-a Xl-a se
siuni a Comisiei interguvernamentale 
rpmâno-sovietice de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică.

Delegația română, la sesiune a fost 
condusă de tovarășul Cornel Burtică, 
viceprim-ministru al guvernului ro
mân, președintele părții române în 
comisie, iar delegația sovietică de to
varășul K. F. Katușev, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele părții sovietice în comi
sie.

în cadrul tratativelor, purtate în 
spiritul înțelegerilor convenite cu 
prilejul întâlnirilor și convorbirilor la 
nivel înalt dintre conducătorii de 
partid și de stat ai României și Uniu
nii Sovietice, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Brejnev, delega
țiile au examinat stadiul de dezvol
tare a cooperării și specializării în 
producție, de realizare a acordurilor 
și protocoalelor comerciale, precum 
și posibilitățile de creștere în ritm 
susținut a schimburilor economice 
dintre cele două țări. De ambele părți 
a fost exprimată satisfacția pentru 
rezultatele de ansamblu ale colabo
rării economice multilaterale, eviden- 
țiindu-se totodată posibilitățile reale 
existente în acest domeniu.

Comisia a constatat că în perioada 
de la precedenta sesiune de la Bucu
rești au fost întreprinse noi acțiuni 
și s-au încheiat înțelegeri de coope
rare și specializare în producție în 
ramuri de bază ale economiilor na
ționale ale celor două țări.

Pornindu-se de la rezultatele înre
gistrate și pe baza analizei detaliate 
făcute în timpul sesiunii, comisia a 
adoptat hotăriri și programe de lucru 
pentru finalizarea de către ministe
rele economice și organele centrale 
de resort din ambele țări a unor noi 
acțiuni de colaborare, de cooperare 
și specializare în fabricația unor ca
tegorii de produse ce vor fi incluse 
în programe pe termen lung și în 
convenții bilaterale.

O atenție deosebită a acordat co
misia evoluției schimburilor recipro
ce de mărfuri, stabilindu-se de co
mun acord măsuri pentru extinderea 
și diversificarea mai accentuată a a- 
cestora, corespunzător potențialului 
economic în continuă creștere al ce
lor două țări.

La sesiune s-a efectuat un amplu 
schimb de păreri asupra mersului 
lucrărilor de coordonare a planurilor 
de dezvoltare a economiilor națio
nale ale României și U.R.S.S. pe cin
cinalul viitor (1981—1985), fiind apre
ciată pozitiv activitatea depusă in 
acest domeniu de organele centrale 
de planificare din cele două țări.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de priete
nie și înțelegere reciprocă.

Protocolul, încheiat la sfîrșitul lu
crărilor sesiunii, a fost semnat din 
partea română de tovarășul Cornel 
Burtică, iar din partea sovietică de 
tovarășul K. F. Katușev.

La semnare au luat parte Gheor- 
ghe Badrus, ambasadorul României 
în Uniunea Sovietică, membri ai 
ambasadei, precum și membrii celor 
două delegații.

★
Aflat la Moscova, tovarășul Cornel 

Burtică, viceprim-ministru al guver
nului român, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, a avut întîlniri de lucru 
și convorbiri cu N. K. Baibakov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., președintele Comi
tetului de Stat al Planificării. N. S. 
Patolicev, ministrul comerțului exte
rior al U.R.S.S., precum și cu V. G. 
Morozov, prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Relații Eco
nomice Externe al Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S.

în cadrul acestor întrevederi 
fost examinate, într-o atmosferă 
lucru, prietenească, probleme privind 
dezvoltarea în continuare a colabo
rării și cooperării economice bilate
rale, sporirea schimburilor reciproce 
de mărfuri intre România și U.R.S.S.

— subliniat in rezoluția sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U. 

consacrată Namibiei
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 

— Adunarea Generală a O.N.U. a 
adoptat joi seara o rezoluție in care 
cere Consiliului de Securitate să se 
reunească pentru a adopta sancțiuni 
obligatorii împotriva Africii de Sud. 
Rezoluția, adoptată în cadrul ședin
ței de închidere a sesiunii Adunării 
Generale consacrată Namibiei cp 118 
voturi pentru și 16 abțineri (nici un 
vot împotrivă), cere statelor membre 
ca și organizațiilor internaționale să 
sporească asistența lor militară și 
financiară acordată S.W.A.P.O. (Or
ganizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest), recunoscută ca singurul 
reprezentant autentic al poporului 
namibian. astfel ca acesta să fie în 
măsură să-și intensifice lupta pentru 
eliberarea națională.

de

au 
de

încheierea convorbirilor sovieto-ungare
la nivel înalt

BUDAPESTA 1 
Luind cuvîntul in 
oferit în cinstea lui Leonid Ilici Brej
nev, Jănos Kâdâr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., a relevat importan
ța vizitei delegației de partid și gu
vernamentale sovietice pentru dez
voltarea pe mai departe a colaborării 
reciproce, pentru dezvoltarea în clwn- 
tinuare a relațiilor dintre partidele, 
țările și popoarele ungar și sovietice.

Vorbitorul a subliniat, apoi. ne
cesitatea intensificării eforturilor 
pentru pace și a procesului de destin
dere. în acest sens el a subliniat 
semnificația pozitivă a convorbirilor 
sovieto-americane privind acordul 
SaIt-2, precum și noile propuneri ale 
Comitetului miniștrilor afacerilor ex
terne ai statelor participante, la Tra
tatul de la Varșovia, întrunit recent 
la Budapesta, propuneri care servesc 
procesului de destindere.................

în cuvintul său, Leonid Ilici Brej
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., a relevat 
câ 
la 
un 
la
alteia, a spus 
bit de semnificativ. în lume nu exis
tă două țări care să fie absolut ase
mănătoare una cu cealaltă. Fiecare 
are trăsăturile ei distincte. Nu este 
posibilă dezvoltarea unei colaborări 
sănătoase, nu poate fi soluționată o 
problemă sau alta spre satisfacția re-

(Agerpres). — 
cadrul dineului

au avut loc convorbiri privitoare 
diferite probleme, înregistrindu-se 
acord deplin. Apoi, referindu-se 

trăsăturile specifice unei țări sau 
,Și iată ce este deose-

ciprocă fără a se ține seama de acest 
specific. Abordarea cu atenție, bună
voință, în sensul deplin al acestui cu- 
vînt, a particularităților fiecăruia a 
devenit norma relațiilor sovieto-un
gare".

în legătură cu documentele ce vor 
fi semnate, L.I. Brejnev a subliniat 
— referindu-se la acordul sovieto- 
ungar de colaborare culturală și ști
ințifică — că trebuie recunoscut ma
rele rol al culturii și că Uniunea So
vietică va tinde mereu spre dezvol
tarea unor relații strinse și active in
tre popoare in această sferă.

★

La 1 iunie, la Budapesta s-au înche
iat convorbirile între delegațiile de 
partid și guvernamentale ale R.F*.  
Ungare și U.R.S.S.,-conduse de Jă- 
nos Kâdâr. prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., și Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. Au fost discutate 
probleme ale relațiilor dintre cele 
două țări, ca și unele aspecte pri
vind situația internațională actuală.

La încheierea convorbirilor, condu
cătorii celor două 'delegații au sem
nat o Declarație comună. Miniștrii 
de externe ai R.P. Ungare și U.R.S.S. 
au semnat, cu același prilej, un acord 
interguvernamental privind colabo
rarea culturală și științifică bilate- 
rală.'

în aceeași zi. delegația sovietică s-a 
înapoiat în patrie.

Comunicat comun
ALGER 1 (Agerpres). — Comunica

tul comun iugoslavo-algerian dat pu
blicității la încheierea vizitei pre
ședintelui Iosip Broz Tito în Algeria 
subliniază gradul inalt al cooperării 
politice statornicite intre cele două 
țări și evidențiază că în domeniul re
lațiilor economice bilaterale au fost 
obținute rezultate satisfăcătoare. Păr
țile arată, de asemenea, că există po
sibilități considerabile pentru promo
varea cooperării economice bilaterale 
și diversificarea formelor acesteia, în
deosebi iii domeniile industrial și 
agricol.

Cele două părți — continuă comu
nicatul — constată o mare similitu
dine in pozițiile lor față de proble
mele internaționale majore care au

iugoslavo-algerian
făcut obiectul discuțiilor la nivel 
inalt. Ele au procedat, între altele, 
Ia un schimb de vederi asupra situa
ției din regiunea Mediteranei și au 
hotărit să-și intensifice eforturile 
pentru a contribui activ la consoli
darea păcii și securității în regiune. 
De asemenea, părțile au subliniat le
gătura care există între edificarea 
unui sistem de securitate în Europa 
și pacea in zona mediteraneană.

Cele două părți și-au reafirmat 
atașamentul profund față de princi
piile și țelurile politicii de nealiniere, 
subliniind că țările nealiniate, îm
preună cu celelalte țări in curs de 
dezvoltare, trebuie să-și intensifice 
eforturile pentru edificarea unei noi 
ordini economice internaționale.

Anchetă după arestările 
de la Salisbury

SALISBURY 1 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al poliției din Sa
lisbury a făcut cunoscut că autorită
țile rhodesiene au deschis o anchetă 
în legătură cu recenta arestare a 
cinci membri ai grupării conduse de 
reverendul de culoare Ndabaningi 
Sithole. Agențiile de presă relevă că 
reverendul Sithole, împreună cu alți 
membri ai grupării sale, a refuzat să 
participe la noul guvern condus de 
Abel Muzorewa, în urma simulacru
lui de alegeri din Rhodesia, înscenate 
pentru a asigura perpetuarea și apă
rarea intereselor minorității albe din 
această țară. Refuzul lui Sithole a 
fost urmat de arestarea sa și a altor 
patru lideri ai grupării pe care o 
conduce.

Ndabaningi Sithole a semnat, după 
cum se știe, împreună cu autoritățile 
rasiste de la Salisbury, așa-zisul acord 
de reglementare internă a problemei 
rhodesiene, denunțat de Frontul Pa
triotic Zimbabwe, reprezentantul au
tentic al populației Zimbabwe, și a 
participat la „consultarea electorală" 
pusă la cale’ de Ian Smith. După 
anunțarea rezultatelor oficiale ale 
scrutinului, reverendul Sithole a de
clarat că acestea au fost denaturate 
și că ele nu exprimă opțiunile popu
lației africane majoritare.

f

Excelenței Sale Domnului ALESSANDRO PERTINI
Președintele Republicii Italiene

ROMA
Ziua națională a Republicii Italiene îmi oferă plăcutul prilej de a vă 

adresa, din partea mea și a poporului român, calde felicitări și cele mai 
bune urări de prosperitate poporului italian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și colabo
rare româno-italiene se vor dezvolta și în viitor în folosul popoarelor noas
tre, spre binele păcii, înțelegerii și colaborării în Europa^ și in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Italiene, tovarășul Ilie 
Verdeț, prim-ministru al guvernului 
român, a adresat o telegramă de 
felicitare președintelui Consiliului

de Miniștri al acestei țări, Giulio 
Andreotti, prin care ii transmite cele 
mai bune urări de fericire personală, 
de progres continuu pentru poporul 
italian.

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
— Deschizînd, joi, dezbaterile Con
siliului de Securitate asupra situa
ției din sudul Libanului, secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
și-a exprimat profunda îngrijorare 
în legătură cu incidentele din a- 
ceastă regiune și a cerut guvernelor 
care pot să exercite o influență a- 
suprâ părților interesate din Liban 
să procedeze în așa fel incit Forța 
Interimară a Națiunilor Unite din 
Liban (U.N.I.F.I.L.) să-și poată înde
plini misiunea in întregime și fără 
dificultăți.

Reprezentantul Libanului. Ghassan 
Tueni. a cerut Consiliului de Secu-

ritat.e să impună încetarea tuturor 
actelor de ostilitate față de Liban, 
a violării de către Israel a suvera
nității libaneze, soldată cu sacrifica
rea atâtor vieți omenești.

Reprezentantul Israelului, Yehuda 
Blum, a susținut că acțiunile israe- 
liene in teritoriul libanez sînt în
dreptate împotriva „concentrărilor 
de teroriști" din Liban.

Participînd la dezbaterile Consiliu
lui de Securitate,, reprezentantul Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, Hassan Abdel Rahman, a ca-, 
lificat declarațiile reprezentantului 
israelian drept un „baraj de minciuni, 
falsificări și deformări".

în aceste zile din preajma alege
rilor, în localitățile italiene și-au 
făcut apariția,-pe lingă sutele de mii 
de manifeste, și tradiționalele afișe 
cu culorile naționale, care evocă un 
eveniment de amplă rezonanță în 
viața poporului italian — aniversarea 
zilei proclamării Republicii Italiene, 
în urmă cu 32 de ani, prin referen
dumul care s-a desfășurat la 2 iunie 
1947, italienii s-au pronunțat in 
mod ferm pentru instituirea formei 
de guvernămînt republicane, pentru 
dezvoltarea Italiei pe calea progre
sului social și democrației. Procla
marea Republicii a marcat o conti
nuare directă și o încununare a 
luptei de rezistență a forțelor popu
lare și patriotice împotriva 
rii fasciste și a ocupației 
pentru libertate și progres.

Astăzi, Italia se situează . 
țările cu o industrie dezvoltată, cu 
remarcabile realizări în știință, în 
tehnică și în alte domenii de acti
vitate, rod al eforturilor susținute 
desfășurate de poporul italian în 
acești ani. Totuși, multiple probleme 
confruntă procesul dezvoltării Ita
liei. Este vorba de probleme eco
nomice și sociale, de marii? deca
laje existente între regiunile din 
nord și cele din sud, de persistența 
șomajului, de valul de terorism — 
probleme care se află la ordinea 
zilei și în cadrul 
rale.

Orice itinerar 
revelator pentru 
și prin multiplele dovezi ale trăi- 
niciei legăturilor prietenești româno- 
italiene, legături puternic stimulate 
de afinitățile de origine, limbă și 
cultură. Bazate pe principiile res-

dictatu- 
naziste,

printre

campaniei electo-

prin Italia este 
vizitatorul român

pectării independenței și suverani
tății naționale, egalității in drepturi, 
neamestecului in treburile interne 
și avantajului reciproc, aceste rela
ții se dezvoltă continuu și rodnic 
pe toate planurile. T 
comerciale s-au dublat 
cinci ani, paralel cu 
unor forme superioare 
rare economică, cum ar 
țile mixte de desfacere și producție 
in sectoare economice importante ; 
se intensifică în același timp co
laborarea in domeniul tehnico- 
științific, cultural, al învățămintu- 
lui, turismului, ceea ce contribuie 
la mai buna 
materiale și 
două țări, la 
și înțelegerii.

Un moment istoric, determinant 
în evoluția relațiilor româno-italiene 
l-a reprezentat vizita pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
efectuat-o în Italia in primăvara 
anului 1973, convorbirile la nivel 
înalt, Declarația solemnă comună, 
celelalte documente semnate cu 
prilejul vizitei contribuind la 
impulsionarea puternică a conlucră
rii dintre cele două țări, atît pe 
plan bilateral, cit și în sfera vieții 
internaționale. Este o evoluție fe
ricită, confirmînd realitatea — al 
cărei ecou se fac cercurile politice 
de aici — că ridicarea la un nivel 
tot mal înalt a legăturilor de prie
tenie și colaborare dintre România 
și Italia corespunde pe deplin inte
reselor celor două popoare, cauzei 
păcii și colaborării în Europa și în 
lume.

Schimburile 
in ultimii 
extinderea 
de coope- 

• fi societă

cunoaștere a valorilor 
spirituale ale celor 

dezvoltarea prieteniei

Roma
Radu BOGDAN

agențiile de presă
Primire la Phenian. Kim

Ir Sen, președintele R.P.D. Coreene, a 
primit delegația culturală chineză, 
condusă de Huang Zhen, ministrul 
culturii, aflată in vizită la Phenian. 
Delegația chineză a avut convorbiri 
cu o delegație similară din R.P.D. 
Coreeană, fiind abordate aspecte ale 
cooperării culturale dintre cele două 
țări.

Numirea noului premier 
al Mauritaniei. comitetul Mili
tar de Salvare Națională (C.M.S.N.) 
din Mauritania l-a desemnat pe mi
nistrul apărării. It. col. Khouna Ould 
Heydalla, în funcția de prim-minis- 
tru, în locul lui Ahmed Ould 
Bouceif. care și-a pierdut viața in
tr-un accident de aviație — se arată

Știința și tehnologia—în folosul dezvoltării tuturor statelor
Pe marginea sesiunii Comitetului pregătitor al Conferinței mondiale de la Viena

transmit
intr-un comunicat oficial difuzat la 
Nouakchott. Khouna Ould Heydalia 
a fost ales, de asemenea, ca prim- 
vicepreședinte al C.M.S.N.

Crucii Roșii cipriote. Partea turco- 
cipriotă va fi reprezentată de Urnit 
Suleiman Onan.

ți nouă majorare a prețu
lui petrolului în Iran. Com- 
pania națională iraniană a petrolu
lui (N.I.O.C.) a anunțat majorarea 
prețului per baril a petrolului ușor, 
incepînd de la t iunie, cu 1.30 dolari, 
iar. a prețului petrolului greu cu 1.10 
dolari. Ca urmare, prețul per baril 
al primei varietăți va ajunge la 18.47 
dolari, iar prețul celei de-a doua va 
fi de 17,74 dolari. Este a doua ma
jorare a prețului țițeiului iranian in 
decurs de o lună, situindu-1 cu 3,80 
dolari deasupra prețului stabilit de 
O.P.E.C. N.I.O.C. a precizat că noua 
majorare reflectă' situația existentă 
pe piața mondială a petrolului.

Colaborarea economică 
bulgaro—turcă. La Ankara HU 
luat sfirșit lucrările sesiunii Comite
tului mixt de colaborare economică 
și tehnică bulgaro—turc. Protocolul 
semnat cu acest prilej — informează 
agenția B.T.A. — prevede activiza
rea relațiilor economice dintre cele 
două țări, exprimă hoțărîrea lor de 
a spori schimburile comerciale reci
proce.

Au mai rămas aproximativ trei luni 
pină la deschiderea la Viena. la 20 
august ă.c.,i a Conferinței Națiunilor 
Unite pentru știință și tehnologie in 
folosul dezvoltării, conferință care, 
așa după cum este știut, are la ori
gine o inițiativă a României. în anul 
1970, la a 25-a sesiune (jubiliară) a 
O.N.U., la care a participat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, țara noastră a în
scris pe agendă punctul intitulat 
„Rolul științei și tehnologiei moder
ne in dezvoltarea națiunilor și nece
sitatea de a întări cooperarea econo
mică și tehnico-științifică intre state". 
Inițiativa a avut un larg ecou, a for
mat obiectul unor rezoluții, adoptate 
în unanimitate, materializindu-se în
tre altele-in hoțărîrea privind ținerea 
unei Conferințe mondiale consacrate 
special acestei problematici. Pregăti
rile pentru conferință au intrat in 
faza finală, nu de mult încheindu-se 
la New York sesiunea a IV-a a Co
mitetului pregătitor, care a marcat de 
fapt trecerea la elaborarea proiectu
lui Programului de acțiune, ce ur
mează a fi adoptat de reuniunea 
mondială.

Lucrările ultimei sesiuni a Comi
tetului pregătitor au evidențiat, o dată 
mai mult; preocuparea și interesul 
deosebit al tuturor statelor față de 
viitoarea conferință, considerată ca 
eveniment de importanță majoră 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea noii ordini economice in
ternaționale. Referindu-se la semni
ficația acestei conferințe, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Confe
rința Națiunilor Unite pentru știință 
și tehnologie in folosul dezvoltării, 
din august 1979, care se inscrie in 
suita de acțiuni internaționale pentru 
edificarea noii ordini economice in
ternaționale, trebuie să constituie un 
moment de importanță majoră pentru 
lărgirea cooperării' tehnico-științifice 
internaționale și sprijinirea, pe 
această cale, a accelerării economice 
a tuturor țărilor și cu prioritate a 
țărilor in curs de dezvoltare".

Pentru importanța care i se atri
buie conferinței pe plan internațional 
este semnificativ că intr-un raport 
prezentat Comitetului pregătitor se 
apreciază că obiectivul central al 
conferinței îl reprezintă „adoptarea 
de măsuri concrete care să conducă 
la întărirea capacității țărilor in curs 
de dezvoltare de a folosi știința și 
tehnologia pentru rezolvarea proble
melor, ca o condiție esențială în ve
derea ajungerii la o mai mare echi
tate între țări și in interiorul aces-

tora" : iar în proiectul de preambul 
al Programului de acțiune se preci
zează : „Conferința constituie o 
parte integrantă a eforturilor comu
nității internaționale pentru instau
rarea noii ordini economice interna
ționale prin adoptarea de decizii, re
comandări și măsuri concrete în ve
derea folosirii științei și tehnologiei 
pentru accelerarea dezvoltării țărilor 
in curs de dezvoltare".

O atare recunoaștere a importanței 
viitoarei Conferințe a Națiunilor Uni
te este determinată, pe de o parte, 
de rolul științei și tehnologiei in dez
voltarea statelor, iar, pe de altă par-

chiar cele mai noi și mai importante 
cucăriri — servesc fabricării de ar
mament, a mijloacelor de distrugere 
in masă, care nu fac altceva decit să 
pună în primejdie viața și viitorul 
fiecărei națiuni și chiar a intregii 
umanități. „Cheltuielile de cercetare 
și dezvoltare militară — se arată 
astfel in declarația comitetului exe
cutiv al Conferințelor Pugwash. pre
gătită pentru Conferința de la Viena 
— însumează peste 25 miliarde dolari 
pe an, iar la producerea de arma
ment lucrează peste 400 000 de ingi
neri și oameni de știință, ceea ce re
prezintă 40 la sută din resursele mon-

tare, cheltuielile țărilor în curs de 
dezvoltare nu s-au ridicat decit la 3 
la sută din această sumă.

Aceste date reprezintă, desigur, așa 
cum s-a subliniat și la ultima sesiune 
a Comitetului pregătitor al conferin
ței, puternice argumente în favoarea 
efectuării unor schimbări radicale în 
relațiile economice internaționale. 
„Situația actuală — declara in șe
dința de încheiere a sesiunii A. Kad- 
doura, asistent al directorului general 
al UNESCO — cînd peste 90 la 
sută din potențialul științific șl teh
nologic este concentrat in mîinile a 
mai puțin de 1/4 din omenire este

• Expresie a unor profunde decalaje: peste 90 la sută din poten
țialul tehnico-științific mondial concentrat în mîinile unui număr 
redus de state • O situație pe care omenirea nu o mai poate în
gădui - deturnarea științei și tehnicii în scopuri militare • Propune
rile constructive ale României socialiste - larg împărtășite și apreciate 

de participanții la dezbateri

te, de situația extrem de critică în 
care se află în acest domeniu țările 
în curs de dezvoltare. Este un ade
văr axiomatic că Unul din factorii 
principali, hotăritori, ai menținerii și 
agravării decalajelor economice din
tre state îl constituie decalajele teh
nico-științifice. Astăzi, mai mult 
ca oricînd, guvernele și popoare
le întregii lumi sînt pe deplin con
știente că știința și tehnologia con
stituie factori de bază, dintre cei mal 
dinamici, pentru asigurarea progre
sului economie și social al tuturor 
statelor. Studiind creșterea economică 
în perioada postbelică, economistul 
american E. Denison a ajuns la con
cluzia că la realizarea acesteia con
tribuția tehnologiei a fost de 32 la 
sută în Anglia, 25 la sută în Bel
gia, 23 la sută in Danemarca, 16 la 
sută în Franța. 13 la sută in Italia, 
10 la sută în R.F.G. în mesajul 
adresat recent Congresului american, 
președintele Carter a apreciat că „in
tre 30 și 40 la sută din creșterea eco
nomică în S.U.A. din ultimele trei 
decenii s-a datorat inovației tehno
logice".

Din păcate însă, numai o parte din 
cuceririle revoluției tehnico-științifice 
contemporane sînt folosite în scopul 
bunăstării șl fericirii popoarelor. O 
mare parte din acestea — cîteodată

diale de cercetare-dezvoltare șl, res
pectiv, 25 la sută din forța de muncă 
tehnică și științifică mondială* 4. Por
nind de la această situație, la propu
nerea delegației române, sprijinită de 
cea a Mexicului, Iugoslaviei și altor 
țări in curs de dezvoltare, in proiec
tul Programului de acțiune s-a inclus 
recomandarea adresată tuturor orga
nizațiilor din sistemul O.N.U. de a 
mobiliza opinia publică în favoarea 
reorientării resurselor științifice, teh
nologice și financiare folosite în pre
zent pentru s.copuri militare în folo
sul dezvoltării economice și sociale a 
tuturor statelor, și îndeosebi a celor 
in curs de dezvoltare.

Probleme serioase derivă din exis
tența marilor decalaje între țările 
dezvoltate și cele in curs de dezvol
tare, a, stării critice de dependentă 
tehnologică in care se află aceste din 
urmă țări față de un număr mic de 
state industrializate. Aproximativ 95 
la sută din activitățile mondiale de 
cercetare-dezvoltare se desfășoară in 
țările dezvoltate, în timp ce țările in 
curs de dezvoltare, unde trăiește 70 
la sută din populația lumii, dețin 
doar aproximativ 5 la sută din capa
citățile mondiale de cercetare-dez
voltare. Dacă in 1978 s-au cheltuit 
în lume circa 96 miliarde dolari pen
tru activitățile de cercetare-dezvol-

Intolerabilă, Perpetuarea sa consti
tuie o amenințare reală la adresa 
stabilității și prosperității intregii o- 
meniri. Această amenințare reclamă 
un efort hotărit de solidaritate inter
națională din partea tuturor statelor 
pentru a contribui la întărirea in- 
Irastructurilor tehnico-științifice ale 
țărilor in curs de dezvoltare".

Cu convingerea că lichidarea stării 
de subdezvoltare depinde de întărirea 
capacităților lor ......................."
țările în curs de 
pus, iar celelalte 
acord, ca primul 
mului de acțiune_ __  ______
„întărirea capacităților tehnico-știin
țifice ale țărilor in curs de dezvol
tare44. Acest capitol conține recoman
dări adresate țărilor în curs de dez
voltare, care pornesc de la conside
rentul că lor Ie revine responsabili
tatea primordială pentru crearea și 
dezvoltarea capacităților lor tehnico- 
științifice. în esență, aceste recoman
dări se referă la : elaborarea de că
tre țările in curs de dezvoltare de 
politici naționale pentru știință și 
tehnologie, corespunzătoare priorități
lor lor de dezvoltare economică și 
socială ; crearea de organisme gu
vernamentale (consilii sau comitete 
naționale) pentru știință șl tehnolo
gie ; înființarea de Institute sau cen-

tehnico-științifice, 
dezvoltare au pro
state au fost de 

capitol al Progra- 
să fie intitulat :

tre de cercetare-dezvoltare ; formarea 
de personal tehnico-științific ; ridi
carea nivelului de educație și de pre
gătire a intregii forțe de muncă ast
fel îneît să poată asimila și dezvolta 
noile tehnologii ; oprirea exodului de 
competențe spre țările dezvoltate ; 
mobilizarea și folosirea eficientă a 
resurselor financiare pentru finan
țarea activităților de cercetare-dez
voltare etc.

Firește, eforturile proprii ale țărilor 
în curs de dezvoltare pentru creș
terea capacităților lor tehnlco-științi- 

-fice trebuie sprijinite în mod sub
stanțial de țările avansate. In acest 
sens, „Grupul celor 77“ a propus in
cluderea în primul capitol al Progra
mului de acțiune a unor recomandări 
concrete vizind, printre altele : acor
darea de acces liber la cuceririle 
științei și tehnicii moderne ; elimi
narea tuturor restricțiilor din calea 
transferului de tehnologie ; acordarea 
de tratament preferențial la procu
rarea de licențe de know-how ; acor
darea de burse pentru pregătirea de 
cadre ; facilitarea stabilirii de relații 
intre instituțiile de cercetare-dezvol
tare din țările dezvoltate și cele din 
țările in curs de dezvoltare etc.

Discuțiile și negocierile asupra 
acestor recomandări vor continua la 
următoarea sesiune a Comitetului 
pregătitor, ce vă avea loc la sfîrșitul 
lunii iunie a.c. La aceeași sesiune ur
mează să înceapă și procesul elabo
rării recomandărilor pentru celelalte 
capitole ale Programului de acțiune 
intitulate „Restructurarea actualului 
sistem de relații tehnico-științifice 
internaționale" și „Creșterea rolului 
O.N.U. in facilitarea și finanțarea 
dezvoltării tehnico-științifice a țărilor 
in curs de dezvoltare". Firește, adop
tarea recomandărilor respective de
pinde în esență de atitudinea pe care 
țările dezvoltate o vor adopta față de 
cerințele legitime ale țărilor in curs 
de dezvoltare de a- avea acces liber, 
nestingherit la sursele de cunoștințe 
tehnico-științifice și de a primi din 
partea țărilor dezvoltate o asistență 
tehnică și financiară sporită. în 
această privință, este necesar ca sta
tele avansate să înțeleagă că aduci n- 
du-și contribuția, pe calea cooperării 
in domeniul științei și tehnologiei, la 
dezvoltarea țărilor rămase in urmă, 
promovează în fond și interesele lor 
proprii, care sînt legate de lărgirea 
pieței internaționale, de progresul ge
neral al umanității.

Hotârîre a P.S. Portughez. 
Partidul Socialist Portughez a hotă
rit să depună la 4 iunie o moțiune 
de cenzură in parlament împotriva 
guvernului Mota Pinto, a anunțat, 
joi, secretarul general ăl partidului, 
Mario Soares. Potrivit Constituției, 
parlamentul trebuie să adopte in mai 
puțin de 30 de zile două moțiuni de 
neîncredere împotriva guvernului 
pentru a determina căderea acestuia. 
Partidul Comunist Portughez și 
Partidul Social-Democrat și-au anun
țat recent intenția de a prezenta mo
țiuni de cenzură împotriva cabinetu
lui Mota Pinto.

în vederea reluării con
vorbirilor intercipriote. Pre- 
ședintele Ciprului. Spyros Kypria- 
nou, a numit pe Gheorghios Ioanni- 
des in postul de negociator al părții 
greco-cipriote pentru convorbirile 
intercomunitare, care vor fi reluate 
la 15 iunie la Nicosia. în prezent, 
Ioannides deține func'ia de ministru 
la președinție. El va fi asistat în ca
drul negocierilor de Michael Trian- 
dafyllides. președintele Curții Supre
me, și de Stella Souliotou, președinta

Ion BARAC

Frontul Sandinist de Eli
berare Națională din Nica
ragua a lansat un apeI populației 
să participe la greva generală an- 
tidictatorială anunțată pentru 4 iu
nie. Apelul afirmă că grevai ge
nerală, precum și atacurile repetate 
declanșate de forțele insurgente au 
drept obiectiv răsturnarea dictaturii 
generalului Anastasio Somoza.

Convorbiri cubanezo- 
vest-germane.13 Bonn 3 soslt 
la 1 iunie, ministrul de externe al 
Cubei, Isidoro Malmierca Peoli. îff 
aceeași zi el a avut prima rundă de 
convorbiri cu ministrul de externe al 
R.F.G., Hans-Dietrich Genscher. Păr
țile au făcut un schimb de păreri pri
vind linele aspecte ale 
laterale.

relațiilor bi-

întrevedere la Belgrad.
Stane Dolanț, membru
lui C.C. al U.C.I., a avut la Belgrad 
o întrevedere cu Ian. Mikardo. mem
bru al Camerei Comunelor, membru 
al Comitetufui Internațional al Parti
dului Laburist, vicepreședinte al In
ternaționalei Socialiste, aflat in vi
zită in Iugoslavia. Cu acest prilej s-a 
procedat la un schimb de opinii cu 
privire la unele probleme internațio
nale și la cooperarea dintre U.C.I. și 
Partidul Laburist din Marea Britanie.

al Prezidiu-

Agenția France Presse anunțâ câ numeroase companii aeriene din S.U.A . 
Anglia. Japonia. Suedia, Italia, Canada. Spania și alte țări au hotărit să 
interzică zborurile avioanelor „DC—10" pe care le au în dotare, pină cînd 
vor fi elucidate cauzele care au determinat tragicul accident de pe aero
portul internațional din Chicago, unde, datorită prăbușirii unui astfel de 
aparat, și-au găsit moartea 273 de persoane. Fotografia înfățișează unul 
din reactoarele avionului a cărui desprindere de aripă a cauzat dezastrul — 
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