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în cinstea marii noastre sărbători
— a 35-a aniversare a eliberării patriei

IMPORTANTE SUCCESE
In Întrecerea socialistă

Cu angajamentele în* 
deplinite. Harnicul colectiv de la întreprinderea mecanică de material rulant Pașcani și-a îndeplinit angajamentele pe acest an, care prevedeau realizarea peste plan a unei producții industriale de 25 milioane lei și a unei producții nete de 13 milioane lei. Reevaluindu-și posibilitățile de care dispun, muncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderii și-au reinno;t angajamentele, stabilind ca pînă la 23 August să mai realizeze o producție suplimentară de 5 milioane lei, în principal prin creșterea productivității muncii. (Manole Corcaci).

Substanțiale econo
mii de combustibil. La fabrica de produse ceramice „Mureșeni" din Tg. Mureș se desfășoară o largă acțiune pentru diminuarea consumului de combustibil. Prin utilizarea în procesul de producție a unor resurse secundare (șistul cărbu-. nos filtrat, cocsul de gudron, smoala de cocs ș.a.), în primele cinei luni ale acestui an s-au economisit 1 013 900 mc gaz metan și 312 tone huilă energetică spălată, adică echivalentul resurselor energetice necesare fabricării a circa 5 milioane cărămizi. (Gheorghe Giurgiu).

Fruntașii minei fruntașeîn Valea Jiului, atenț’a tuturor este concentrată asupra întreprinderii miniere Lupeni pentru că, așa cum se zice, ea „dă tonul", indicind ca un barometru mersul producției pe întregul bazin carbonifer. Pentru a cunoaște mecanismul acestui barometru si resorturile care îl pun în mișcare trebuie neapărat să faci cunoștință cu mina, pornind de la izvoarele fluviului de cărbune. Motiv pentru care am ajuns în abatajul frontal condus de Valentin Tofană. din sectorul IV. De ce tocmai în sectorul IV și de ce tocmai în abatajul lui Tofană ? Pentru că ..IV" este unul din sectoarele cu cea mai mare greutate în producția minei, echipat cu tehnică modernă, care redă cel mai bine specificul minei ; pentru că de aici s-a declanșat, la începutul anului, scinteia care a a- prins flacăra marii întreceri a minerilor din întreaga tară : pentru că Valentin Tofană și ortacii săi sint oameni despre care, cu siguranță, se va vorbi și se va scrie mai mult decit

LUPENI
• Angajamentul formulat la înce

putul anului în chemarea la 
întrecere adresată tuturor uni
tăților miniere: extragerea a 
12 000 de tone de cărbune coc- 
sificabil peste plan.

• în raportul de muncă din di
mineața zilei de 13 iunie: de
pășirea planului cu 45 500 tone 
de cărbune, sectorului IV - cu 
cea mai puternică dotare teh
nică - revenindu-i aproape ju
mătate din această producție 
suplimentară.

pînă acum. Așa rțe arată... barometrul muncii’ din abataj....Abatajul brigăzii conduse de Tofană impresionează de la prima privire. Cadrele cu acțio
nare hidraulică ale complexului de susținere care strălucesc în ..lumina de zi" a lămpilor fluorescente, combina care înaintează ușor dar sigur, tăind fișii drepte de-a lungul frontu

lui de cărbune, puternicul transportor blindat care preia bogata . „recoltă" de cărbune, aglomerarea de motoare, cablurile electrice dau impresia unei uzine subterane în înțelesul deplin al cuvîntului. Nu am mai întîlnit în abataj nici urmă din' clasicele unelte ale minerului, cum erau nelipsita secure sau lopata, nici perforatoare si nici măcar o așchie de lemn.— Numai in sectorul nostru avem patru uzine subterane de acest fel : în total, mina are șase, iar la sfîrșitul anului numărul lor va fi de opt — precizează tovarășul Alexe Fur- dui, secretarul comitetului de partid din sector....O uzină subterană, complexă, supravegheată doar de 10—12 oameni pe schimb. Abatajul în care lucrează brigada condusă de Valentin Tofană produce 13 la sută din cantitatea de cărbune extrasă la Lupeni. Oamenii de aici au luptat cu strășnicie pentru a găsi soluțiile tehnice și organizatorice adecvate(Continuare în pag. a V-a)
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Secvență surprinsă în aceste 
zile la oțelăria electrică din 
cadrul Combinatului siderurgic

GalațiFoto : E. Dichiseanu
0 structură rațională

a producției de metal după criteriul
Metalul, sub formele pe care le cunoaștem în activitatea economică — laminate, țevi, trefilate — este un produs energointensiv. Adică, pentru producerea lui se consumă mari cantități de combustibil și energie electrică. Se apreciază că, în medie, pentru a se obține o tonă de oțel finit se consumă circa 900—1 000 kg combustibil convențional sub formă de cocs, energie electrică, gaz metan, oxigen ș.a. Deci, resurse energetice care, în condițiile crizei energetice nfondiale, se procură din import sau se obțin din producție proprie cu dificultate, cu costuri ridicate. Și totuși, chiar așa fiind, este necesar să producem metal — pîinea industriei, materia primă de bază a dezvoltării economiei naționale. în legătură cu acțiunile de fond întreprinse pentru valorificarea superioară și economisirea severă a resurselor energetice in metalurgie, am avut o convorbire cu ing. Iqinio 

PAVONI, adjunct al ministrului industriei metalurgice.— Care sint principalele orientări 
ale industriei metalurgice in contex
tul cerinței stringente a utilizării cu 
maximă eficiență și economicitate a 
resurselor energetice 1— Pentru acest an și următorii este prevăzut să sporim în mod rațional producția de metal a țării pentru a satisface cerințele economiei naționale in plină dezvoltare, ceea ce va determina un consum judicios de minereuri, cocs și alte resurse energetice. Schimbările cele mai importante vor avea loc însă în structura producției, in sensul că va crește ponderea produselor care valorifică superior resursele materiale și energetice. Bunăoară, dacă anul viitor valoarea producției obținute dintr-un leu-materii prime și resurse energetice va fi de 3,13 lei, este prevăzut ca în anul 1985 aceasta să fie de 3,85 lei, ceea ce înseamnă o creștere de 23 la sută. în acest sens, ne propunem să asimilăm o serie de sortimente importante de laminate, pe care în prezent le importăm cu însemnate eforturi valutare. Așa, de pildă, vom rezolva în totalitate în următorii 3—4 ani problema oțelurilor Inoxidabile (țevi, produse plate ș.a.), aceea a produselor trase, trefilate pentru întreaga economie, aceea a oțelurilor de rulmenți și organe de asamblare, a materialului tubular pentru forajul la mare adîncime, precum și a tablei electrotehnice și pentru transformatoare electrice de înaltă performanță. Avînd în vedere că în cincinalul trecut 37 la sută din producție a fost înnoită și adăugind producția înnoită și modernizată în acest cincinal (30 la sută), pină în a doua parte a cincinalului viitor Întreaga producție a metalurgiei va fi innoită, modernizată și se va realiza, în cea mai mare parte, in instalații noi, prin procedee tehnologice moderne.

- V-ați referit la faptul că vor fi 
asimilate o serie de noi produse ca, 
de pildă, oțeluri inoxidabile sau table 
electrotehnice. Or, fabricația acestora 
presupune un consum energetic mult 
mai ridicat decit pentru oțelurile 
obișnuite. Cum se justifică o aseme
nea orientare ?— într-adevăr, multe din oțelurile

și laminatele pe care ne propunem să Ie asimilăm sint energointensive. Bunăoară, pentru o tonă de oțel Inoxidabil se consumă o cantitate dublă de resurse energetice decit, in medie, pe o tonă de oțel. Dar, dacă Importăm această tonă de oțel ne

eostă de șapte ori mai mult. Iată de ce va trebui să producem noi acest oțel, pentru că avem capacitatea și experiența necesare și putem să-l realizăm mult mai economicos, chiar Jmportînd resursele energetice.’ decit cumpârind din alte țări produsul respectiv. Problema se pune asemănător și la celelalte produse pe care intenționăm să le asimilăm. Firește, vom produce numai ațît cît este strict necesar economiei naționale.
— Ce obiective și-au propus meta- 

lurgiștii pentru reducerea consumu
rilor energetice ?— Problema economisirii are pentru industria importanță capitală.

Convorbire
Corneliu

energiei metalurgică o Din intreg con- 
consemnată de 
CÂRLAN(Continuare în pag. a IH-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri, delegația parlamentară indiană, condusă de K. S. Hegde, președintele Camerei Reprezentanților, care intreprinde o vizită în țara noastră.La primire au participat Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Virgil Teodorescu, vicepreședinte al M.A.N.. loan Ceterchi, președintele Consiliului Legislativ, Ilie Șalapa, președintele Comisiei pentru industrie și activitatea econo- mico-financiară a M.A.N.A fost de față Asok Kumar Ray, ambasadorul Indiei la București.Conducătorul delegației a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu. din partea președintelui Republicii India, Neelam Sanjiva Reddy, și a primului ministru al Indiei, Morarji Desai, un salut călduros, precum ,și cele mai bune urări. El a exprimat, totodată, șefului statului român întreaga gratitudine pentru primirea acordată, pentru invitația de a vizita România, pentru ospitalitatea cu care delegația parlamentară indiană a fost întimpi- nată în țara noastră.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat președintelui

Indiei și primului ministru un cald salut, Împreună cu cele mai bune urări de bunăstare, prosperitate și fericire poporului indian prieten.în timpul convorbirii, s-au relevat cu satisfacție relațiile de strînsă prietenie și colaborare existente între România și India și a fost exprimată dorința comună de a extinde și adinei cooperarea româno-indiană în diverse domenii de activitate, valo- rificîndu-se, în acest sens, posibilitățile oferite de economiile celor două țări, în folosul și spre binele ambelor noastre popoare. în acest cadru, a fost subliniată însemnătatea hotă- rîrilor convenite cu prilejul întâlnirilor la nivel înalt româno-indiene care au deschis o largă perspectivă dezvoltării și aprofundării raporturilor dintre Cele două țări, întăririi prieteniei dintre popoarele român și indian. S-a arătat că în promovarea legăturilor de prietenie dintre România și India o contribuție importantă o aduc parlamentele și parlamentarii din cele două țări.Abordindu-se unele aspecte ale situației internaționale actuale, a fost evidențiată dorința României și Indiei de a colabora activ pe plan extern pentru soluționarea probleme

lor majore care confruntă omenirea, în interesul tuturor popoarelor, al cauzei păcii și cooperării intre națiuni. în acest context, a fost reliefată necesitatea intensificării eforturilor țărilor în curs de dezvoltare și nealiniate, al tuturor statelor, indiferent de mărime sau sistem economic și social, pentru democratizarea vieții internaționale, pentru eliminarea focarelor de tensiune și încordare din diferite zone ale globului, pentru soluționarea pașnică, prin tratative, a problemelor litigioase, pentru eliminarea forței din relațiile dintre state, pentru consolidarea cursului spre destindere, pentru înfăptuirea dezarmării și desființarea bazelor militare și retragerea trupelor de pe teritoriile străine, pentru lichidarea subdezvoltării și făurirea unei noi ordini economice mondiale.A fost evocată importanta misiune pe care o au parlamentele și parlamentarii, ca exponenți direcți ai popoarelor, în promovarea spiritului de bunăvoință, înțelegere și pace, în extinderea și întărirea colaborării generale între toate statele lumii.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
IN ZIARUL DE AZI:
RUBRICILE NOASTRE :
• Scrisori ale oameni
lor muncii adresate con
ducerii partidului anali
zate și soluționate în 
concordanță cu legile 
țării, cu principiile eticii 
și echității socialiste, în 
spiritul grijii față de om
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Marginalii

„Cînd vezi mușețelul pe cîmp, ridică pălăria
și spune: ziua bună, doctore!"

lor atît răspîn- oriunde Au in-Au înflorit teii, parfumul de plăcut și pătrunzător se dește în parcuri, pe străzi, crește acest minunat copac, florit mușețelul, coada șoricelului șiatitea și atîtea plante valoroase care cresc din abundență pe plaiurile noastre. Acum, în uriașul laborator al naturii se plămădesc substanțele dătătoare de viață. Da, natura este o adevărată farmacie și fiecare plantă medicinală conține elemente cu proprietăți terapeutice de seamă. Calitățile lor erau cunoscute din cele mai vechi timpuri.Poporul nostru are o veche tradiție în ce privește utilizarea plantelor medicinale, pentru multe din ele avînd o adevărată venerație. în almanahul „Scinteia" pe acest an se amintea că în munții Apuseni, într-o zonă cu tradiție milenară în folosirea plantelor medicinale, circulă și acum expresia : „Cînd treci mușețel, să îți scoți pălăria spui : ziua bună, doctore !“. sugestivă expresie,, născută experiență milenară, este o pentru a privi mai atent în uriașa farmacie a naturii, de a folosi mai bine izvoarele ei de sănătate. Iată, de exemplu, floarea de tei, care se culege tocmai în această perioadă. Virtuțile ei terapeutice sint bine cunoscute. Grație substanțelor chimice

pe care le conține, are multiple efecte terapeutice. Pe lingă faptul că este un excelent sedativ, indicat în stările de agitație nervoasă, floarea de tei este, în același timp, expectorant, antiinflamator, sudorific, de unde și larga ei utilizare în numeroase afecțiuni. Dar cite nu se pot da ca exemplu : mușețelul — atit de căutat ca

dicinale să fie folosite la valoarea lor reală. în fiecare an se recoltează din flora spontană și din cele cultivate cantități tot mai mari. în cursul ultimilor 20 de ani, producția acestor plante s-a dublat. Este urmarea măsurilor luate în vederea extinderii în cultură a unor specii valoroase, cu un conținut mai ridicat în prin-
O acțiune de larg interes economic 

și cetățenesc: strîngerea și valorificarea 
plantelor medicinale

pe lingă și să ii Această dintr-o invitație

dezinfectant, gălbenelele — indicate în colite și ulcere, sulfina — bună in bolile de ficat, anghinarea, brusturul, coada șoricelului și altele — care măresc secreția biliară. Lista lor este foarte lungă. De altfel, după cum apreciază specialiștii, din cele 3 600 specii superioare de plante din flora țării noastre, 700 își găsesc sau iși pot găsi întrebuințare în medicină sau în industria uleiurilor aromatice. Poate puțini cunosc că aproape o treime din produsele industriei de medicamente au la bază principii active extrase din plante.în ultimii ani au fost desfășurate ample acțiuni pentru ca plantele me-

cipii active, cum sînt crăițe, cătuș- nică, gălbenele, mătăciune și altele. A fost creată o stațiune pentru cultura plantelor medicinale. La acestea se adaugă realizările obținute în ce privește valorificarea plantelor medicinale, în prezentarea lor în farmacii și magazinele de specialitate.Cine zăbovește mai mult în magazinele „Plafar" poate constata că atunci cînd e vorba de mușețel, flori de tei sau mentă solicitările cumpărătorilor nu pot fi satisfăcute in întregime. Și aceasta datorită faptului că aceste specii nu au fost colectate în cantități suficiente, astfel îneît ele să se asigure din belșug.

Dar plantele medicinale constituie, totodată, materie primă pentru industria chimico-farmaceutică. Prin urmare, ele au o mare valoare economică și, de aceea, trebuie să fie produse sau colectate în cantități cit mai mari.Mușețelul, coada șoricelului, nalba cresc pe cîmp, pe pășuni sau finețe, florile de tei se găsesc din abundență în acești arbori care se află pretutindeni — în parcuri, pe străzi, în curțile oamenilor și în păduri. Ele și multe altele trebuie strînse cu grijă. Este o activitate de mare însemnătate economică, dar, in același timp, foarte plăcută. Pentru copii, culesul plantelor medicinale din mijlocul cîmpului, din pădure este recreativ și, în același timp, instructiv, deoarece lărgește sfera de cunoștințe științifice și cultivă dragostea pentru natură, pentru frumusețile patriei.Potrivit unui program elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Educației și învâțămintului, Uniunea Tineretului Comunist și Consiliul Național al Organizației Pionierilor, elevii din școli, atit- de la sate, cît și de la orașe, sint
loan HERȚEG(Continuare in pag. a II-a)

Pe șantierul național al tineretului 
de la Combinatul siderurgic din GalațiPe Șantierul național al tineretului de Ia Combinatul siderurgic Galați — de la a cărui inaugurare au trecut numai 45 de zile — s-au înregistrat primele succese de prestigiu pe graficul întrecerii socialiste. Astfel, lucrind la construirea bateriilor de cocsificare nr. 7 și 8. cit și la dotările anexe ale acestora, tinerii brigadieri sosiți aici din toate colțurile tării au efectuat pină in prezent 6 200 mc săpături manuale, 8 500 mc săpături

mecanice, au turnat peste 1 600 mc beton, au montat 210 tone de armături, 4 400 tone de cofraje, au realizat aproape 200 tone confecții metalice. 420 mc zidărie și alte lucrări ce reprezintă o valoare de peste 4 milioane lei. De notat că brigadierii de pe marele șantier gălățean s-au angajat să realizeze in acest an lucrări de construcții- montaj în valoare de 80 milioane Iei. (Agerpres)
Utilaje realizateDe la începutul anului și pină in prezent, muncitorii, inginerii și tehnicienii din cadrul întreprinderii de utilaj chimic și forjă Rm. Vilcea au înaintat comitetului de partid 115 propuneri vizînd perfecționarea tehnologiilor, folosirea mai rațională a spațiilor de producție și, in special, realizarea prin autodotare de noi mașini ,și utilaje. Pe baza acestor

prin autodotarepropuneri au fost deja concepute și realizate, cu forțe proprii, o mașină pentru riflat. role de valț prin folosirea unui batiu de raboteză propusă la casare, o altă mașină pentru îndoirea profilelor, o instalație de sudură automată pentru corpuri de recipienți și virole etc. Valoarea utilajelor executate prin autodotare depășește 5 milioane lei. (Ion Stanciu).
Gustul publicului - 

o dimensiune 
a civilizației„Despre .gust nu se discută" s-a dovedit a fi, în decursul timpului, una dintre aserțiunile cele mai discutate. Adepții ei invocau nesfirșitele variații de gust la nivel personal și chiar de moment. Adversarii atrăgeau atenția asupra invariantelor de care ele sînt patronate, mai largi și mai profunde, cu intemeieri mai stabile decit manifestările derutante prin diversitatea lor. Gustul este jucăuș la suprafață, dar relativ statornic în substratul lui : ca judecată, ideal și valoare. Gustul este coaja vizibilă a unui miez substanțial, echivalent cu o axiologie și cu o ideologie E o chestiune personală că unuia îi place ceva, iar altuia — altceva. Opțiunea fiecăruia păstrează însă și un rest su- prapersonal, prin care îi va putea fi probată și valabilitatea. Cea mai la indemînă dovadă o constituie invocarea „bunului gust" de către experiența comună. Prin ce ar putea fi el, într-adevăr, „bun" sau dimpotrivă „prost" ? Printr-o substanțialitate dincolo de el și din el. Prin conformarea la valori sau, dimpotrivă, prin neluarea lor în seamă. Cineva preferă o anumită mincare, dar numai în limitele a ceea ce asimilează organismul. Cineva optează pentru o expresie sau alta a culturii, însă distinct de orice opțiune în favoarea sub- culturii, pseudoculturii, lipsei de cultură.„Se discută" în judecățile de gust gradul lor de îndreptățire. Oamenii se păstrează diverși, ireductibili la aceleași gusturi. Important este doar ca ele să fie toate viabile, să aibă acoperire valorică : să penduleze înlăuntrul certelor idealuri; să statornicească, în miș

cările lor multiple, cultura națiunii și a umanității.Fiecare critic este el însuși o persoană cu gust propriu, relativ schimbător. Ceea ce i se poate pretinde în această calitate personală e întemeierea opțiunilor și judecăților, spre a-i susține în a- celași sens pe receptori, receptorul artei și al comentariului despre artă. Nimeni nu e infailibil, se cunosc celebre erori comise de celebri comentatori,
Opinii de Ion

IANOȘI

îndeobște cu o privire pătrunzătoare, devenită însă opacă în cazurile date. Arta se autoimpune în timp și cu timpul, practica istorică e cea care confirmă sau infirmă, în cele din urmă, realitatea și perenitatea valorilor, criticilor re- venindu-le menirea să sprijine acest proces istoric de limpezire, să-1 impulsioneze, să-l devanseze. E riscant și greu să fii „profesionist" al gustului, „judecător" în materie de gust, pînă la un punct măcar criticul își va asuma însă această <>- bligație, va căuta să discearnă mai cu seamă între ceea ce e „bun" și „prost", în scop propedeutic și terapeutic. O menire căreia pe drept îi spunem educativă, deoarece prin chiar nucleul ei e formatoare de ideal și instauratoare de valoare.Rolul criticului a crescut enorm în epoca modernă, pe măsura conștientizării publicului și a interacțiunilor lui active cu arta. Că acest rol se accentuia- ză în continuare în socialism. e lesne de înțeles, devreme ce stra

tegia culturală în noua societate vizează, pe lingă osmozele inedite între toate valorile, și efectiva lor răspindi- re, acceptare, înțelegere de către obște. Pentru ca arta să devină bun al tuturor (obiectiv major al orînduirii), ea trebuie să pătrundă ca atare în circuitele vieții ; procesualitate pe care criticul o poate favoriza prin uneltele sale specifice. Activitatea sa primordială e aceea de a-și rosti mereu opinia in privința noilor cărți, spectacole, concerte, expoziții, ceea ce echivalează cu a le omologa și a pretinde și din partea altora o receptare similară. Criticul este „interpus" intre artist și public, el se adresează ambilor, îi influențează și totodată trage foloase de pe urma lor.împrejurarea din urmă a devenit deosebit de evidentă, cu deosebire în privința „marelui public". A fost o vreme cînd criticul dialoga precumpănitor cu artistul și cu un restrîns cerc de intelectuali specializați. în ultimii 35 de ani a trecut la noi in prim plan dialogul cu cei mulți, în dorința de a-i rafina in tot mai mare măsură, inclusiv pentru artă. Presupunerea lipsei lor inițiale de rafinament este însă doar o jumătate de adevăr, care în absenta celeilalte s-ar putea preface în neadevăr. O dovadă fără drept de apel o constituie în acest sens arta populară, atingînd niveluri- înalte de spontană decantare. însemnează că orice posibil dispreț la adresa „nespecialis- tului" ar fi neînțelept și ar încurca adresele: expresa conștientizare,(Continuare in pag. a IV-a)
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„Acțiunea 
Ciucas“

•

Pentru mai buna valorifi
care a pitorescului masivului 
Ciucaș, membrii cercului de 
turism al Casei de Cultură din 
Brașov au inițiat o amplă și 
deosebit de dificilă acțiune, 
care a pus la grea încercare 
voința, hotărîrea și dîrzenia ce
lor 50 de tineri muncitori și 
elevi. Ei au transportat in spi
nare sute și sute de kilograme 
de materiale, pe un teren greu, 
cu urcușuri abrupte, au executat 
nu mai puțin de 690 însemne. 
turistice, au reamenajat pote
cile distruse și au creat altele 
noi, au amenajat un refugiu la 
cota 1 720. Dind dovadă de cura) 
și bărbăție, membrii cercului — 
îndrumați de salvamontistul 
Mircea Opriș, maestru al spor
tului — au încheiat cu brio 
„Acțiunea Ciucaș". Acțiune no
bilă. spre lauda lor șl intru 
bucuria drumeților care 
admira frumusețile de basm 
Ciucașului.
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I La omenie, I
I cu omenie I
I Elena 

Rtm- 
grea

I
I
I
I
I

Cu trei ani in urmă, 
Popescu din municipiul 
nicu Vilcea s-a aflat in 
cumpănă. Viața ei depindea de o masivă transfuzie de singe. 
S-au găsit atunci destui oameni 
de omenie care i-au donat pi
căturile de viață salvatoare. N-a 
aflat nici pină acum cine au fost 
acei oameni. 1 s-a spus : „Do- 

■ natori voluntari".
Acum, cind se simte sănătoasă 

și muncește cu același sirg și 
spor ca altădată. Elena Popescu 
s-a dus, fără s-o cheme nimeni, 
să contribuie, la rindul ei, la 
salvarea altor vieți omenești.

Noul carnet, de donator 
numărul 390 323.

are
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I Pe strada

I Frumoasa
I

I
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Seară frumoasă de iunie. 
Oamenii de pe strada Frumoasa 
din Capitală iși văd de trebu
rile lor, prin case, iar, puținii 
trecători iși grăbesc pașii spre 
rosturile lor. Unul singur (Du
mitru Lupescu, de fel din Gu- 
geștii Vrancei, venit să lucreze 
pe un șantier bucureștean) făcea 
o notă discordantă cu , întreaga 
ambianță, stind cu ochii la 
pindă asupra unui imobil. La 
un moment dat, cmd s-a con
vins că nu-l vede nimeni, s-a 
furișat înăuntru, de. unde a Ieșit 
cu un reșou și b. butelie d„ 
aragaz. Avea de gind să le facă 
de petrecanie, la preț de 
culă. N-a mai apucat. A fost 
prins de lucrători de la circum
scripția 17 miliție. Reșoul și bu
telia de aragaz au fost predate 
păgubașului și puse la locul'lor. 
După cum și D.L. se află acum... 
la locul lui.

despc-
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O anume 
caricatură

I
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Nicolae Troancă, șeful fermei 
zootehnice de la cooperativa a- 
gricolă din Budacu de Jos 
(Bistrița-Năsăud), și omologul 
său de la ferma vegetală, Ovi- 
diu Moldovan, s-au cinstit 
s-au cinstit cu o 
focul, după care au pus bidiviii 
la caleașca și au 
la trap, cind la galop, pină in 
fața gazetei satirice a comunei. 
In doi timpi și trei mișcări, cei 
doi au lăsat gazeta fără geam, 
dar șl fără o anume carica
tură. Ce reprezenta caricatura ? 
Chipul, in viziune umoristică^ al 
soției zootehnistului șef, alături 
de obiectele și suma de bani 
pe care le „subtilizase" de la 
niște cunoscuți din Cluj-Na- 
poca. Am aflat că acum ur
mează. in chip firesc, o nouă 
caricatură, cu... chipul celor doi 
făptași.

cit
tărie... tare ca

ținut-o... cind
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Fără 
tocmeală

I
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Deși a ajuns la virsta de 28 
ani, Serena S. din Satu Mare 
n-a reușit încă sa știe cum este 
gustul 
muncă 
schimb, 
mult 
cumpăra de la tot felul de per
soane dubioase, după care le 
revindea la preț de speculă. 
Zilele trecute a fost prinsă in 
flagrant cu astfel de negoț am
bulant. Acum va avea ocazia 
să afle care este „prețul" vieții 
parazitare pe care a dus-o. Si 
asta, fără tocmeală !

plinii 
cinstită, 
..prețuia" 

bijuteriile,

cîștigate 
demnă, 
nespus 

pe care

prin 
în 
de 
le
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Drept 
în gard

I

I
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O autobasculantă (32-B-9882) 
a întreprinderii de utilaj trans
port se afla deunăzi pe șantierul 
din strada Cămilei nr, 5. secto
rul 3. București. Un anume Ior
dan Trîfan. după ce iși făcuse 
„curaj" cu citeva pahare de bău
tură, a început să-i dea roată 
basculantei, după care s-a ur
cat la volanul autobasculantei 
și a pornit la drum. Dar 
n-a ajuns prea departe, pentru 
că i-a apărut in cale un gard. Și 
cum se incăpățina să nu se dea 
la o parte din calea năzdrăva
nului motorizat — care n-avea 
nici măcar permis de conducere 
— autobasculanta a nimerit drept 
în gard. Acum, Iordan răspunde 
la întrebările anchetatorilor, 
pentru ea altădată să nu mai 
umble cu... iordane.
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Petre POPA
și corespondenții „Scînteii'

I

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării,
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om

...Și climatul de muncă Abuzului și incoreititudinii

a fost îmbunătățit li s-a pus capăt
„Anl de zile am sperat că directoarea grădiniței de copii nr. 47, din sectorul 8. va ințelege că instituția unde lucrează nu este o feudă personală, că oamenii cu care muncește nu sint slujbașii săi. ci oameni ai muncii, crescuți și educați în societatea noastră dreaptă și umană — se arăta într-o scrisoare semnată de colectivul didactic al grădiniței, adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu. Directoarea Victoria Ștefănescu, semnalau autorii, se fape vinovată de o serie de abuzuri și încălcări ale legii și ale omeniei, mergînd de la jignirea demnității omului pină la defăimare și minciună. fapte consemnate de inspectoratul școlar al sectorului 8, care nu a luat însă nici o măsură".în raportul de cercetare al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București se precizează că un colectiv de inspectori de specialitate a controlat și verificat activitatea de la unitatea respectivă, avind in atenție următoarele obiective : baza materială și condițiile create pentru buna funcționare a unității ; calitatea procesului instructiv-educativ, reflectată în pregătirea educatoarelor și a co-

piilor : munca de îndrumare șl control, stilul de muncă al conducerii unității; organizarea și desfășurarea muncii cu părinții.în timpul controlului au avut loc asistențe la orele de activități cu copiii, s-au verificat documentele școlare, s-a discutat cu colectivul de conducere, cu cadrele didactice și cu părinții. Colectivul a constatat că deficiențele in muncă, în activitatea unității și atmosfera necorespunzătoare se datoresc in cea mai mare parte modului defectuos de conducere al directoarei. Concluziile și hotărîrile adoptate au fost prezentate și dezbătute eu toate cadrele didactice din unitate. S-au stabilit astfel măsuri concrete privind îmbunătățirea activității in toate compartimentele, iar pentru îmbunătățirea muncii de conducere a fost eliberată din funcție directoarea V. Ștefăhescu, fiind numit un cadru (cu o bogată experiență, în încheierea răspunsului se subliniază că această unitate va fi în viitor în atenția Inspectoratului școlar al municipiului București in vederea îmbunătățirii activității și creării unui climat sănătos de muncă.

într-o scrisoare adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu se arăta că la U.F.E.T.-Agăș, sectorul de exploatare .Sulța din județul Bacău, s-au comis pagube de către unii maiștri prin adăugiri de importante sume necuvenite la unii muncitori față de ciștigurlle reale, realizate prin prestațiile fizice, a lucrărilor înscrise pe bonurile de lucru. Banii statului sînt banii noștri, ai tuturor, scria autorul sesizării. și nu avem voie să risipim nici un leu. Iată de ce rog să se întreprindă cercetări și să se ia măsuri.Ceea ce s-a și făcut. In răspunsul Comitetului județean Bacău al P.C.R. se precizează că, pe baza cercetărilor efectuate de conducerea I.F.E.T.-Bacău, s-a constatat justețea sesizării. La unitatea în cauză s-au produs pagube, prin necalcu- larea corectă a sporului de vechime, adăugiri față de prestațiile și plățicare totalul circa
pentru nu au acestora 100 miiefectuate, cît lucrări în regie, fost executate, estlmîndu-se la lei. S-au luat măsuri de recuperare imediată a pagubelor create de la cei ce se fac vinovați. urmind ca să se definitiveze dosarul de anchetă.

care va fi înaintat organelor justiție pentru a stabili măsurile necesare, în funcție de gravitatea faptelor săvîrșite. Vinovați de producerea acestor pagube sînt, în primul rind, maiștrii de exploatare Pădureanu T. Ion, Pădureanu J. Ion, Cujbă Ion, Frânt Stefan, Merlușcă Ion și alții, care au întocmit și semnat actele primare ce au stat la baza întocmirii statelor de plată a retribuțiilor, cit și Zafiu Gheorghe, normator la sector, Stoica Constantin, tehnician normare, Gherman Ion, șef sector Sulta, Atănăsoaie Maria, contabil principal sector, și ing. Mo- livoc Mihai, șef de birou la U.F.E.T. Agăș, care aveau ohliga- ția să verifice datele înscrise în bonurile de lucru, să controleze dacă acestea corespund realității, cît și identitatea valorilor din bonurile de lucru cu cele din statele de retribuție. S-a luat măsura schimbării din funcție a maiștrilor de exploatare Frănț Ștefan și Pădureanu I. Ion, urmind ca după definitivarea situației să se recupereze in întregime paguba. Totodată, se vor lua, in continuare, măsuri disciplinare și împotriva celor vinovați de ne- efectuarea verificărilor respective.
Principalul invățămint: semnalele

critice si fie recepționate la timp
Comuna Ștefan cel Mare din județul Olt dispune de un pămtnt de categoria I, bună parte irigat, de îngrășăminte de mașini agricole suficiente se relata sată secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu toate acestea, arăta autorul, cooperativa agricolă din localitate nu se dezvoltă pe măsura acestor condiții. în schimb, președintele C.A.P., Constantin Buga, prosperă de la un an la altul. Pentru el, interesele cooperativei sînt pe olanul doi. în scrisoare se mai făcea o afirmație, la care răspunsul Comitetului județean Olt al P.C.R., care a efectuat cercetări, rămîne dator, Faptulcă încă cu doi ani în urmă s-au mai făcut diferite sesizări cu privire la asemenea neajunsuri, dar organele locale nu au luat nici un fel de măsuri.Din răspunsul amintit aflăm insă că C. Buga a fost ales ca președinte al C.A.P. in anul 1974 și in activitatea desfășurată nu s-a putut afirma ca un bun organizator și conducător al unei unități agricole. Multe din acțiunile întreprinse nu au fost finalizate, așa cum este cazul . uscătoriei de tutun, cit și, realizarea planului de producție la cultura mare, in legumicultura și zootehnie.

din el chimice,într-o scrisoare adre-
Se confirmă afirmația în legătură cu cele circa 200 tone porumb știu- leți care s-au depreciat, în toamna anului trecut, pentru că a fost depozitată în condiții necorespunzătoare, cu un procent mare de umiditate. Președintele a dispus ca porumbul să fie dat membrilor cooperatori, re- prezentind 30 la sută din drepturile .cuvenite pentru munca prestată în anul trecut. El insă a luat ca re1 tribuție porumb bun din magazia C.A.P., pe care l-a valorificat pe piața liberă. Dealtfel, din răspuns rezultă că în ultima perioadă de timp președintele C. Buga a avut o atitudine necorespunzătoare față de membrii cooperatori și iși favoriza vădit neamurile și prietenii.Pentru toate acestea. Constantin Buga a fost sancționat cu „vot de blam" și. eliberat din funcția de membru al biroului comitetului comunal de partid, iar adunarea , generală a membrilor C.A.P. l-a spos din funcția de președinte.Totodată, în urma verificărilor efectuate de organele băncii agricole, s-a imputat fostului președinte suma de 22 000 s-o achite.Este limpede curs, în modul zărilor de acum doi ani, nu s-ar fi ajuns la această situație.

lei. pe care urmeazăcă dacă s-ar ti dat cel mai serios, sesi-

Cind simțul rispunderii
Asigurarea complexă a gospodăriei

dispare sub roțile buldozerului
Secția utilaj producție industrială Suceava are un poligon de prefabricate la Burdujeni. O scrisoare adresată conducerii partidului relatează un fapt din care rezultă că aici simțul răspunderii a fost, cel puțin într-un caz concret, atrofiat și „îngropat" în pămint. Despre ce este vorba ? La acest poligon rezultă cantități apreciabile de capete de oțel-beton, bucăți de plasă de sirmă etc., care in mod normal trebuie adunate gram cu gram și predate I.C.M. pentru a ajunge din nou în oțelării.în scrisoare se arata însă că atît conducerea întreprinderii, cît și a poligonului au ignorat pur și simplu toate acestea. Așa se face că prin luna mai a anului trecut un excavator a lărgit o groapă — la care s-a lucrat cîteva ore bune — și a aruncat, cu un buldozer, in ea o mare cantitate de deșeuri de metal peste care s-a așternut un strat de pămînt.Din răspunsul Consiliului popular al județului Suceava nu rezultă însă că sesizarea făcută a fost tratată și verificată în modPrin natura sa, se arată puns, procesul tehnologic confecționării armăturii care se toarnă în poligonul fabricate din beton generează permanență capete de oțel-beton de diverse diametre, bucăți și capete

serios, în răs- aferent pieselor de pre- în

de plasă de sîrmă și sîrmă neagră cu eare au fost legați colacii de oțel beton livrați de furnizori. Acestea au fost depozitate în curtea poligonului, în decursul anilor — ca urmare a faptului că nu s-au transportat la I.C.M. — s-a format o masă de încîlcitură care punea problema încărcării ei în mijloace de transport. Pentru a scăpa mai ușor de aceste probleme, maistrul principal Petru Lujanschi de la poligonul Burdujeni a dat dispoziții ca acest ghem de resturi metalice să fie împins cu un buldozer intr-o groapă, pe care l-a acoperit cu un strat superficial de pămînt și pietriș. în timpul controlului s-a procedat la descoperirea și scoaterea acestui morman de resturi de fier cu o greutate de 3—4 tone. S-a luat legătura cu organele LC-M. și s-a stabilit să preia aceste deșeuri.Pentru lipsa de răspundere cu* care s-a lucrat, se arată în, încheierea referatului de cercetare, maistrul Lujanschi a fost sancționat disciplinar cu retragerea unei gradații pe timp de una lună.Și cu asta basta ! Socotim de prisos alte comentarii. Concluziile de rigoare le vor trage forurile județene competente.
Neculai ROSCA

Pentru a înlesni înlăturarea urmărilor financiare ale unor evenimente neprevăzute ce se pot întîm- pla într-o gospodărie și care pot provoca pagube materiale, accidentarea unor persoane etc., ADAS a puș la dispoziția cetățenilor „Asigurarea facultativă complexă a gospodăriilor". Aceasta este o asigurare combinată, în același contract fiind cuprinse trei feluri de asigurări ; asigurarea bunurilor din gospodărie, asigurarea de accidente produse la domiciliul asiguratului, asigurarea de răspundere civilă legală. In asigurarea bunurilor din gospodărie sint cuprinse bunuri din gospodărie, ca mobilier, obiecte casnice, îmbrăcăminte, covoare, aparate de radio, televizoare, mașini de cusut, frigidere, sobe de orice fel, produse agricole, viticole, pomicole, produse animaliere și alimente, combustibil, materiale de construcții și multe altele. Sint cuprinse în asigurare — pentru " ’ suma asigurată — gurabile luate oriunde in afara miciliului. Administrația Asigurărilor de Stat plătește despăgubiri în cazurile de deteriorare sau distrugere a bunurilor asigurate, provocate de unele riscuri, ca de exemplu : incendiu, trăsnet, explozie, ploaie torențială, inundație, grindină, furtună, prăbușire sau alunecare de teren, greutatea stratului de zăpadă sau de gheață ; avarii accidentale produse la instalațiile de gaze, apă, canal sau încălzire ; pierdere sau dispariție cauzate de riscurile asigurate ; furt prin efracție și altele. Asigurarea de accidente se încheie pentru a înlesni înlăturarea urmărilor accidentelor intimplate la domiciliul asiguratului. Siht cuprinse următoarele persoane : asigura-

20 la sută și bunurile din asi- do-

tul, soția acestuia, precum și părinții și copiii acestora, dacă, în mod statornic, locuiesc și gospodăresc împreună cu asiguratul. Sînt cuprinse în această asigurare accidentele cauzate de unele evenimente, ca : incendiu, trăsnet, explozie, lovire, cădere, alunecare, acțiunea curentului electric, arsură, intoxicare subită și altele. în asigurarea de răspundere civilă legală sînt cuprinse cazurile de răspundere civilă, pentru despăgubiri datorate de asigurat și de soția acestuia sau de persoane care se află in întreținerea asiguratului, în calitate de locatar, față de proprietar, pentru pagube produse la imobil de incendiu sau explozie, pentru despăgubiri datorate terților pentru accidentarea persoanelor și avarierea bunurilor lor la domiciliul asiguratului, precum și pentru cele datorate locatarilor apartamentelor Învecinate, pentru pagubele la bunurile asigurabile ori la pereții, plan- șeele, tavanele și pardoselile apartamentelor respective, inundație produsă în asiguratului.Prima de asigurare tă de persoana ce încheie asigurarea este de 2 lei pe an pentru fiecare 1 000 de lei din suma asigurată stabilită la cererea asiguratului pentru bunurile din gospodărie. De exemplu, pentru asigurarea unor bunuri din gospodărie în valoare de 25 000 de lei se plătește o primă de asigurare de 50 de lei pe an.Informații suplimentare și contractarea de asigurări, la responsabilii cu asigurările din unitățile socialiste, agenții și inspectorii de asigurare sau, direct, la oricare unitate ADAS.

cauzate de o apartamentulcare se achj-

Ziua bună, doctore! Pentru timpul liber

(Urmare din pag. I)antrenați la culesul florilor de tei, mușețel și al altor plante medicinale. Această acțiune de mare amploare trebuie temeinic organizată. La culesul florilor de tei, de exemplu, se cere ca tineretul să manifeste multă grijă pentru a se preintimpina orice fel de accidente. în egală măsură este necesar să fie protejați arborii respectivi, prevenindu-se ruperea ramurilor, astfel incit și în anii ce vin te1! să ne incinte prin parfumul florilor și verdeața frunzișului lor bogat. In mod organizat, pe grupe, sub supravegherea directă a învățătorilor șl profesorilor, să se desfășoare recoltarea și colectarea celorlalte plante medicinale, îndeosebi a mușețelului.Prin valorificarea plantelor medicinale, școlile realizează însemnate sume de bani, din care pot cumpăra material didactic, instrumente muzicale, echipament sportiv și altele. Pînă acum, pentru plantele medicinale se ofereau următoarele prețuri : mușețel — 2 lei kg de flori proaspete și 12—14 lei kg cele uscate : frunzele de păpădie — 0.50 lei kg cele proaspete și 6 lei kg cele uscate. în unele cazuri, aceste prețuri nu erau stimulative și, de aceea, așa cum am fost informați la Trustul ..Plafar', ele urmează să fie majorate, din aceasta cîștigind coltarea agricoleAvind
toți cei care participă la-re- și valorificarea lor. unitățile care cultivă diferite specii, în vedere importanța econu-

mică, socială și educativă pe care o prezintă strîngerea și valorificarea plantelor medicinale, această acțiune trebuie să se bucure de sprijinul organizațiilor U.T.C. și de pionieri. Prin recoltarea într-un an a 3 kg de plante medicinale de către fiecare elev, s-ar putea realiza aproape 3 000 tone produse, de 4 ori mai mult declt in prezent. Or, aceasta nu necesită decît 4—6 ore pe an din timpul activităților pionierești sau patriotice.Dar nu numai tineretul, ci toți locuitorii satelor au datoria să culeagă și să valorifice cit mai multe plante medicinale, îndeosebi cele care sint deficitare, cum ar fi mușețelul. Oricine e bine să aibă tn casă „farmacia naturii" : citeva sorturi de plante medicinale pe care le-a strîns singur, în timpul orelor libere sau in concediu. A culege o floare, o plantă medicinală este recreativ și folositor.în tara noastră, care a fost hărăzită de natură cu cele mai diverse soluri, cu un soare generos, există largi posibilități de a se obține cantități sporite de plante medicinale, care să satisfacă pe deplin, cerințele populației și ale industriei chimico-far- maceutice. Să valorificăm pe deplin aceste posibilități, astfel Incit, prin- tr-un efort comun al tuturor organelor interesate, al tuturor locuitorilor — tineri și virstnici — să fie strinse cît mai multe plante medicinale, atit din flora spontană, cît și din cele cultivate.

al bucureștenilor

Locuri de popas
în jurul CapitaleiPentru bucureștenii care doresc. să petreacă cit mai plăcut timpul liber, cooperația de consum dispune in jurul Capitalei de cîteva atrăgătoare locuri de popas și recreare. Astfel, pe șoseaua națională București — A- lexandria, la km 22, în pădurea de pe malul Argeșului, se află motelul Buda, construit in stil arhitectonic românesc. Unitatea dispune de 30 camere cu confort modern și un restaurant care oferă o gamă diversă de specialități culinare și de zaha- na. La Măgurele, in imediata apropiere a modernelor edificii de invățămint și cercetare științifică, funcționează un alt mare complex comercial și hotelier al cooperației de consum, cu 200 locuri în camere, restaurant. cramă și o cofetărie. Și la Săftica, pe șoseaua națională care duce spre Ploiești, la km 22, turiștii au1 la dispoziție un atrăgător de cazare în bile, precum în căsuțe. In Iul Buda.

han. cu 24 locuri camere conforta- și alte 28 locuri fotografie : mote-

Lada de zestre a bunicii - o sursă de inspirație
pentru obiecte de artă populară autenticăVizitatorii Focșanilor șj ai Tării Vrancei, care admiră frumusețea acestor plaiuri de legendă, înfățișarea nouă a așezărilor, ar dori să plece șl cu o amintire, cu un obiect care să exprime îndelungatele tradiții ale ținutului Mioriței. Degeaba caută însă in magazinele din Focșani un lucru cît de mic făcut de meșterii locali. La unitatea de artizanat a cooperației meșteșugărești ți se oferă niște păpuși care reprezintă, intr-adevăr, portul vrincean, dar ele sînt confecționate de o cooperativă din... Oradea ! Singurul loc in care poți să admiri arta meșterilor populari vrinceni este muzeul județean, care are o secție de etnografie unde se păstrează obiecte făurite de mîna lor.De ce nu se regăsește și in magazine replica multiplicată a acestor minunate obiecte ? Ni s-a explicat că s-ar fi creat, chipurile, o prejudecată cum că „nu se mai poartă" ștergarele albe, care se țeseau prin partea locului și se impărțegu, după datină, nuntașilor. Din același motiv, coloritul armonios, echilibrat și cald al covoarelor, scoarțelor și, peretarelor vrîncene a fost înlocuit cu cromatica Pină și pentru au fostNu intenționăm, față, să facem un rechizitoriu al cauzelor care au dus la această situație semnalată nu numai in județul Vrancea. Ele se înscriu in contextul mai larg al pătrunderii produselor industriale la sate, al apariției firelor sintetice, care au influențat mica producție casnică.Iată de ce apare cu atît mai oportună măsura luată Ia indicația Comitetului Politie Executiv al C.C. al P.C.R. de a se forma organisme obștești, la toate nivelurile, sub directa îndrumare a comitetelor de femei, a căror misiune este de a stimula dezvoltarea producției de artizanat, in condițiile păstrării autenticității și originalității, a valorificării resurselor tradiționale existente pe plan local. Și in județul Vrancea a luat ființă o astfel de comisie obștească, din eare fae parte specialiști și factori de răspundere din domeniile implicate in producția de artizanat.— Am început cu întoarcerea la sursă : studierea atentă a artei populare vrîncene, artă cu străvechi tradiții în ce privește țesăturile de

casă, crestăturile în lemn, olăritul și împletiturile — ne spune directoarea muzeului județean, tovarășa Geor- geta Carcadia. Am început să ne reamintim motivele ornamentale caracteristice Vrancei — pomul vieții, grebla, roata, unghia caprei și altele. Redescoperim acum — dacă se poate spune așa — „rețetele" vopselelor naturale, care dau frumusețe covoa- relor și peretarelor. începem să țe- sem din nou cergi și procoghițe, să facem cunoscute frumoasele „păpuși" de caș, măștile de la Ne-reju și altece reprezintă cu ci .__gurile vrîncene. Muzeul dispune deun bogat fond documentar și de con-
frumoasele „pă-asemenea . obiecte cinste meșteșu-

Rezultatele unor acțiuni 
inițiate de comitetele 
femeilor din județul 

Vrancea

violentă a firelor sintetice, costumele populare vrîncene ansamblurile artistice locale confecționate la... București, in rindurile de
cluziile unor minuțioase investigații pe teren, pe care le punem, cu dragă inimă, la dispoziția tuturor celor interesați în scoaterea de sub colbul uitării a acestor veritabile și nepieritoare eomori folclorice.Piese de muzeu deosebit de loroase se găsesc și in lăzile zestre, în podurile caselor sau dulapurile femeilor mai vîrstnice din satele vrîncene. Pentru descoperirea lor — ne spunea tovarășa Gcorgeta Vioreanu, președinta comisiei obștești a județului — s-a depus o muncă stăruitoare și competentă. Specialiști din centrul de artă populară al UCECOM și de la secția de grafie a muzeului județean, de la U.J.C.M. Vrancea, cooperativa „Arta manuală" și reprezentante ale tetului județean al femeilor au mers din casă in casă, au stat de vorbă cu sute de femei pentru a le descoperi pe cele cu talent și îndeminare, pe cele care cunosc cel mai bine specificul artei populare din comuna în care locuiesc., Au fost scoase la iveală obiecte eare, deși vechi, iși păstrează intacte frumusețea și valoarea.— Descoperirea cea mai de preț — aprecia tovarășa Maria Păvăloaie, șefa secției producție a cooperativei „Arta manuală" — nu se află numai In cuiere sau în lăzi de zestre, ci în

va- de in

etno-corni-

faptul că am întîlnit, cu prilejul acestor căutări, femei cu miini de aur, adevărate maestre capabile nu numai să reproducă un model, ci să-l și creeze. Datorită lor, cooperativa noastră s-a îmbogățit cu o nouă secție, aceea de artă populară, care are deocamdată o sută de membre cu munca la domiciliu. Zilnic insă vin femei din satele județului care-și exprimă dorința de a se încadra în această frumoasă activitate.Pe cîteva dintre femeile care revitalizează comorile artei populare vrîncene le-am cunoscut la ele acasă. Sanda Simion, țărancă din satul Vijiitoarea, se afla la războiul de țesut. Țesea un ștergar alb vrîstat cu diferite motive geometrice alese din mătase. Păuna Maftei din comuna Ciorăști și-a învățat nurorile —- Bentița Maftei și Sorica Maftei — tainele alesăturilor cu ajur. Anica Stoica, din comuna Tâ- tăranu, estemîndră că la cei 80 de ani ai ei iși mai amintește motivele moștenite din bătrîni,Este de relevat că, datorită acestei acțiuni, in care un rol important le revine comitetelor de femei, a crescut interesul pentru arta populară vrin- ceană. Au început să fie scoase de prin lăzi și cufere obiecte vechi, țesute și cusute de bunice și străbunice. Și chiar dacă albeața pinzei a suferit, prin trecerea anilor, iar culorile și-au pierdut prospețimea, ele constituie un prețios izvor de inspirație pentru crearea unor produse de artă populară și artizanat ce poartă pecetea tradițiilor specifice acestor locuri. în felul acesta, devine pe deplin realizabilă intenția uniunii județene a cooperației, meșteșugărești de a înființa o cooperativă de sine stătătoare, specializată în artă populară și artizanat, în care să fie încadrate circa 2 000 de cu munca la domiciliu. Și în rația de consum funoționează ții de producție 'CU asemenea și există cereri < cooperative pentru secții.Călătorii prin Vrancei vor putea „suvenir" oarecare, parte a țării, ei un obiect original, reprezentativ pentru talentul, priceperea și, mai ales, tradițiile străvechi ale acestor meleaguri.

din partea t înființarealegendara duce cu ei„fabricat"
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După cum s-a anunțat, de la întreprinderea „Electroputere“-Craiova a fost livrată prima locomotivă diesel electrică de 3 000 C.P. In legătură cu acest important succes prezentăm citeva date suplimentare. Concepția noului tip de locomotivă aparține colectivului de cercetare-proiectare mijloace de transport feroviar al Institutului de cercetare și inginerie tehnologică „Electroputere". Dintre performanțele tehnico-economice ale noului produs se cuvine relevat că locomotivele care tractează trenuri de marfă au un consum de motorină cu circa 8 la sută mai mic, față de consumul locomotivei diesel electrice de 2100 C.P., iar locomotivele pentru călători — cu aproape 5 la sută. De asemenea, comparativ cu locomotivele de 2100 C.P., noul tip de locomotivă se fabrică cu un consum de materiale, pe cal putere, cu 14 kg mai mic. în același timp, se cuvine remarcat că torța de tracțiune la demaraj și în regim de durată, precum și tonajul remorcat și vitezele de circulație ale trenurilor tractate de locomotivele de 3 000 C.P. sînt superioare celor tractate de locomotivele de 2 100 C.P. (N. Băbălău).
Productivitate sporită 

prin extinderea 
procedeelor avansate

MARE
Extinderea metodei de extracție în subetaje și a altor procedee avansate de lucru a contribuit la folosirea eficientă a mașinilor și utilajelor din dotarea Exploatării miniere Deva. Ca urmare, în perioada care a trecut din acest an, productivitatea muncii a sporit 6 la sută, ceea ce a creșterea simțitoare a ției fizice de minereu prelucrat. Totodată,exploatării a realizat și furnizat industriei metalurgice mai mult de 2 000 tone concentrat de fier recuperat din steril de flotație. Se cuvine menționat și faptul că aici s-a realizat o producție netă suplimentară în valoare de peste 4,6 milioane lei.

cu peste asigurat produc- extras și colectivulzooteh- adunării agroin- județul vocea-i
motostivuitoare-

potrivit unei ho- pattidului, care în Legea eu pri- și conducerea u- de stat, secre-

11 ascultăm pe inginerul nist Nicolae Ion, in cadrul generale a consiliului unic dustrial Valu lui Traian, Constanța. în liniștea sălii,domoală anunță concis : „Complexul nostru avicol de la Lumina, unitate componentă a consiliului, a depășit planul de ouă și carne de pasăre. în primele cinci luni ale anului am livrat peste plan două sute tone de carne și 4.5 milioane de ouă".Unii participants mai doreau amănunte. eventuale explicații, dar vorbitorul își drămuiește timpul și, in vreo două minute, termină de expus rezultatele și solicită atenția pentru a face citeva propuneri. „Din producția anuală a complexului de peste patruzeci milioane de ouă — continuă el. aproape două milioane sint sub stas, unele au coaja prea subțire, altele se mai sparg. Propun să trecem in programul de măsuri al consiliului transformarea acestora in praf de ouă. care se conservă ușor. in spațiu redus, timp mai îndelungat".Notăm si a doua propunere adresată biroului executiv al consiliului agroindustrial : „Din calculele noastre rezultă că putem introduce anual în circuitul furajer 20 000 tone dejecții de pasăre deshidratate, cu un procent de proteină superior celui conținut in boabele de porumb".Atit. în cinci minute : suficiente însă pentru a afla că se coate recupera proteină echivalentă cu ceea ce se produce oe citeva sute de hectare cultivate cu cereale.Mergem apoi. 'împreună cu inginerul Nicolae Ion. directorul Comple- x / avicol de la Lumina. înainte de / ;a în complex, ocolim un rond 
I rbuști ornamentali și trandafiri — prima carte de vizită a dragostei pentru frumos. In hale, găinile se cresc în baterii etalate care, față de prevederile cuprinse în studiile tehnico-economice, măresc capacitatea de adăpostire de două ori și jumătate.Biologul Matei Chicoș. șeful stației de sortare, ne spunea că s-a încheiat una dintre acțiunile denumite „conteinerizarea recoltării ouălelor". Transportul si manipularea acestora

se face cu ajutorul lor. între „micile" perfecționări tehnologice observăm si citeva care numai mărunte nu sint. Un exemplu : Drin introducerea unui sistem de pompare a deiectiilor s-au „economisii" 8 tractoare și tot atitea vidanie.Cit privește aplicarea ideilor valoroase în producția de carne, in hale s-au amenajat cusete care permit mărirea numărului de Dui crescuți, pe același spațiu construit, cu circa 40 la sută. Cusetele sint făcute din simple plase de sîrmă. peste care s-au așezat folii de polietilenă si așternut, la o înălțime de 70—80 cm de la pardosea. în cele 6 hale, construite numai din beneficiile unității. în loc de 760 mii pui. cit s-a prevăzut initial, se vor creste in acest an 1,2 milioane. Si calitatea puilor este la înălțime : dovadă, greutatea medie de livrare a ajuns la 1.730 kg, fată de 1.250 kg cit s-a planificat. Puii de la semietaj cresc la fel de bine ca și cei de la parter, fără să se cheltuiască în plus nici un gram de combustibil. Adevăruri relevate și de indicatorii furnizați de economis- tul-șef Vasile Lazăr : productivitatea muncii pe lucrător în ferme a ajuns la 800 000 lei pe an Consumul specific de furaje pe kilogramul de carne în greutate vie in acest an s-a redus la 2,3 kg, în loc de nificat.Ideea se mai locuri, că, dar lizată. nisterul Lumina, un schimb de experiență la care au participat cadre de conducere și specialiști din toate complexele avicole intercooperatiste din tară. Cele văzute „pe viu", explicațiile oferite cu generozitate constituie îndemnuri pentru un rapid transfer de experiență, pentru aplicarea metodelor amintite în toate unitățile avicole crescătoare de pui.

Așa cum se știe, tărîri a conducerii și-a găsit oglindire vire la organizarea nităților socialistetarul comitetului de partid din întreprindere este desemnat în funcția de președinte al consiliului oamenilor muncii. Conferirea funcției de președinte al C.O.M. secretarului organizației de partid este o măsură de esență profund politică, democratică, semnificind nu numai o schimbare in formele de conducere, ci și un act cu un puternic conținut calitativ, concretizat in ridicarea pe un plan superior al rolului de conducător politic ai partidului. Rezultatele cele mai importante ale acestei măsuri constau, după părerea mea. în întărirea rolului organizațiilor de partid în conducerea vieții economice și sociale a Întreprinderilor, în îmbinarea armonioasă a muncii de partid cu întreaga problematică a producției. Exercitarea efectivă a rolului politic conducător al organizației de partid în realizarea o- biectivelor ce stau în fața fiecărui colectiv nu se face pe un plan general, teoretic, ci concret, in permanență și neslăbită legătură cu marile probleme ale producției, cu oamenii, mobilizîndu-i la înfăptuirea neabătută a sarcinilor de plan. In acest sens putem afirma că întreaga activitate de partid din uzina noastră este acum mai puternic ancorată în miezul problemelor economice, pe care le influențează mai direct, mai operativ și cu o eficiență sporită. Aflat în fruntea organului de conducere colectivă, secretarul de partid aduce cu el experiența organizațiilor de partid și întregul ansamblu al metodelor muncii politice și organizatorice pe care acestea le abordează. Așa cum am putut constata în întreprinderea de strunguri din Arad, un bun ciștigat este, de asemenea, faptul că majoritatea cadrelor și-au însușit tiviștilor. ale cu masele și împrejurare,Desigur, măsura reală a oricărei acțiuni. a întregii activități a organizației de partid, a C.O.M.. a colectivului uzinei o dau rezultatele practice. Si constituie un motiv de satisfacție pentru noi rezultatele obținute in cinci luni din acest an hotărîtor al cincinalului, anul celei de-a 35-a aniversări a eliberării patriei și în care va avea loc Congresul al XII-lea “ăl partidului. Astfel, dustrială planul a 16.6 milioane lei, mentar 130 de ductivitatea muncii muncii este depășităBune rezultate avem și in realizarea planului de investiții. Sint rezultate

pozitive care ne obligă la o muncă și mai susținută în viitor.Nu cred că exagerez dacă afirm că, îndeosebi in ultimul an. s-a îm- pămintenit un spirit partinic, profund democratic in Întreaga activitate a C.O.M. și a biroului său executiv, activitate în care se găsesc implementate metode ale muncii de partid cum sînt : atragerea colectivului la elaborarea și aplicarea deciziilor ; consultarea oamenilor muncii și valorificarea bogatei lor experiențe in vederea completării și chiar .îmbunătățirii soluțiilor și studiilor gindite de cadrele tehnico-economice de specia-

dînd în acest mod. avem posibilitatea ca din fiecare acțiune pe linie de partid să tragem concluzii și pentru activitatea concretă de conducere economică și invers. Astfel, în luna mai. in urma analizei consumurilor specifice de materii prime, energie și manoperă, ne-am preocupat de stoparea cheltuielilor neeconomi- coase și crearea cadrului organizatoric și informațional de urmărire a încadrării in costurile de producție normate. Rezultatul : s-au obținut economii de metal de 68 tone și un milion lei economii la cheltuielile de deservire.

structorului. precum și cadrele care au sarcina să acționeze operativ la toate solicitările șantierului. Toate aceste măsuri au fost dezbătute cu oamenii de pe șantier, s-au afișat graficele de lucrări la locuri vizibile și zilnic, în cadrul comandamentului instituit, s-a urmărit modul de încadrare în grafice. Așa s-a ajuns ca acest important obiectiv să fie pus în funcțiune așa cum s-a stabilit, în prezent aici activitatea productivă desfășurindu-se din plin.După cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să acționăm permanent

2,8 kg pla-

II

a te preocupa permanent de unirea forțelor
colectivului pentru soluționarea

uroblemelor concrete ale producției"
arată experiența organizației de partid de la întreprinderea de strunguri din Arad

de conducere trăsăturile specifice ac- oamenilor care lucrează se comportă. în orice ca oameni politici.

la producția in- fost depășit cu realizînd supli- strunguri : prone fiecare om al cu 2 000 lei.

litate ; informarea operativă a oamenilor muncii din secții și ateliere de către membrii C.O.M. asupra deciziilor luate : prezentarea de rapoarte de către membrii organelor colective în fața C.O.M. sau a organizației de partid asupra modului cum 'își duc la îndeplinire sarcinile încredințate.Ne-am convins in activitatea practică a consiliului oamenilor muncii de faptul că pentru a funcționa cu rezultate bune este necesar ca fiecare membru al consiliului să aibă o sarcină concretă, o răspundere efectivă, izvorîtă din rolul și atribuțiile organului colectiv de conducere, din obiectivele sale. Urmărind permanent ca activitatea C.O.M. să se ridice la nivelul cerințelor, nu ne gin- dim ca el să substituie biroul executiv, al cărui președinte este directorul, să preia sarcinile și competențele acestuia. Avem în vedere însă permanent ca nici o problemă esențială, curentă sau de perspectivă, să nu scape din preocupările consiliului și biroului său executiv, intre secretarul de rul întreprinderii strinsă conlucrare, tinuă atit in ceea ționarea problemelor din competenta C.O.M. cit și a celor din competența biroului executiv. Obișnuim ca săp- tăminal. pe baza planului de muncă, să ținem ședințe de birou executiv al C.O.M.. la care participă, de regulă, si secretarul de. oartid.Cînd se ivesc bite, de comun la rezolvarea lor cit și organizațiile

De aceea, partid și directo- noastre există o o consultare con- ce privește solu-

se probleme deose- acord antrenăm atit specialiștii, de partid. Proce-

Pe șantierele
Întreprinderii 
județene de 

construcții-montaj 
Mehedințiîn vorbeeconomiide

Timpul de muncă al de partid nu poate timp afectat pentru partid și timp afectat pentru activitatea C.O.M. De asemenea, cerințele de a-și exercita cit mai bine atribuțiile ce le incumbă funcția de președinte al C.O.M. nu înseamnă neglijarea obligațiilor sale pe linie de partid. De aceea, în perioada dintre două ședințe ale . C.O.M. mă preocup de controlul și urmărirea modului cum se înfăptuiesc hotărîrile de partid și propriile noastre hotărîri. adoptate de comitetul de partid și C.O.M. A devenit o necesitate stringentă să mă bizui tot mai mult pe activul de partid, pe comisiile pe domenii și de aceea am dese intîlniri și consultări cu aceștia și cu oamenii la locurile unde. se hotărăște Dar iată doar un singur la adunarea

secretarului fi împărțit în activitatea de

soarta producției, exemplu : generală a oamenilor muncii din 9 februarie a.c. s-au analizat foarte atent și în detaliu modalitățile de realizare a planului pe acest an și a angajamentului asumat de colectivul nostru în întrecerea socialistă. Din analiză s-a desprins faptul că pentru realizarea integrală a planului pe 1979 trebuie terminată investiția aferentă fabricării strungurilor grele și că toate forțele trebuie concentrate la acest obiectiv pentru a fi dat in funcțiune în primăvara acestui an. De aceea, am inițiat o amplă analiză împreună cu _ constructorul. în cadrul căreia s-au stabilit grafice zilnice cu lucrările ce trebuie terminate la construcții și instalaiii. precum și graficul de montaj al utir lajelor. S-a stabilit un coordonator pentru toate lucrările din partea con-

pentru a realiza o producție de calitate, să facem totul pentru afirmarea plenară a revoluției tehni- co-științifice. în lumina acestei indicații, oamenii muncii de la întreprinderea de strunguri din A- rad sînt puternic mobilizați și ționează cu toate și priceperea lor. Cu ajutorul întregului colectiv, cu participarea largă a tuturor muncitorilor, inginerilor. . tehnicienilor și economiștilor s-a elaborat un amplu program de modernizare a întregii noastre activități productive. Elocvent în acest sens este faptul că. în cadrul tivei muncitorești muncitor, inginer un factor activ tehnico-știintifice", s-au realizat pină acum 11 obiective, respectiv, utilaje și dispozitive. între acestea numârîn- du-se utilajul special pentru turnătoria de modele cu materiale ușor fuzibile. care a asigurat o economie de un milion lei la pregătirea fabricației in cadrul turnătoriei. De asemenea. s-a finalizat proiectul unui fierăstrău cu panglică, care contribuie la reducerea adaosurilor de debitare cu 50 la sută, ceea ce echivalează la nivelul întreprinderii cu 200 tone metal economii pe an.Avem de înfăptuit în continuare tn acest an, ca și in ultimul an al cincinalului. sarcini economice cantitative și calitative tot mai imoortante. Sintem conștienți că pentru onorarea lor exemplară se impun in continuare, in măsură tot mai mare, o implicare nemijlocită, permanentă a organizațiilor noastre de partid în întreaga cială a amplă a muncii rioară a și material de care acest sens, vom acționa nuare cu toată capacitatea perea noastră.
Vasile JURJ
secretarul comitetului 
președintele consiliului 
oamenilor muncii de la 
întreprinderea de strunguri Arad

hotărît, tortele

acțiunii și iniția- intitulată „Fiecare și tehnician să fie in cadrul creației

noastreactivitate economică și so- întreprinderii. mobilizarea colectivului de oameni ai pentru valorificarea suoe- intregului potential tehnic de care dispunem. în înȘi eonii' price-
de

Lanurile au dat în copt
secerișul orzului a început

DAR NU TOATE COMBINELE SINT PREGĂTITEa nu risipi la care amIn județele din sudul țării, orzul a dat in pirg. Dealtfel, in unele unități agricole din județele Dolj. Teleorman. Ilfov și Timiș, combinele au intrat in lanuri. Timpul este călduros și. în zilele ce vor urma, secerișul se va declanșa pe un front tot mai larg. Pornind de la necesitatea ca recoltarea cerealelor să se facă în ■ fiecare unitate agricolă în cel mult 10 zile — sarcină subliniată în mod deosebit deCeaușescu la Consfătuirea de lucru de la C.C. ------------mai pania ______încheiate fără întîrziere. în fiecare consiliu unic agroindustrial și în fiecare unitate agricolă trebuie puse in stare de funcționare combinele, presele de balotat paie, toate celelalte utila.je care vor fi folosite in această campanie. Datorită măsurilor organizatorice și tehnice luate de organele de specialitate. în multe locuri pregătirile pentru recoltare sînt intr-un

O problemă importantă de care depinde buna desfășurare a campaniei agricole ■ de vară o constituie asigurarea pieselor de schimb necesare. In atelierele stațiunilor de mecanizare și în centrele specializate s-au desfășurat ample acțiuni de acoperire a unei părți din necesarul de piese de schimb, prin reconditio- narea celor vechi (ambreiaje, pompe de frînă, roți de curea, site, axe, bătătoare. contrabătătoare etc.). Cu toate acestea, mecanizatorii vasluieni nu pot spune că nu mai au nimic de făcut. Cu atit mai mult cu cit pînă la această dată trustului S.M.A. Vaslui nu i s-a repartizat pentru campania de vară necesarul solicitat de piese de schimb care cuprinde. între altele, 70 demarcare electrice, 30 al- ternatoare. 45 relee, 120 bucăți melci transversali de boabe. 100 bucăți șină batere dreapta. 300 axe planetare. 500 bucșe axe planetare, 100 pompe hidraulice de frină. 100 cilindri receptor frînă. 5 blocuri motor, 15 seturi de piese motor etc. Principalii furnizori ai acestor repere sînt uzinele „Semănătoarea" București si I.M.U.M. Medgidia. Stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din județul Vaslui așteaptă recuperarea restantelor de fiind că secerișul

funcționa perfect și de cerealele ? Sint întrebări căutat răspuns cu prilejul raidului efectuat in județul Vaslui.Pe baza programului adoptat de comitetul județean de partid, stațiunile pentru mecanizarea agriculturii au reușit, pînă la această dată, să repare cea mai mare parte din combinele și celelalte utilaje care vor fi folosite in campania de vară. De asemenea, agricultura județului Vaslui a fost dotată, între timp, cu încă 100 de combine „Gloria", din care 50 pentru lucrări pe curbe de nivel, 100 de prese de mare productivitate. Se apreciază că prin organizarea de formații complexe, mixte (mecanizatori și țărani cooperatori), prin întrajutorarea între consilii și unități, recolta de orz va fi strîn- să în 4—5 zile, iar cea de .grîu in 13—15 zile. La Zorleni. Negrești, Rișești, Huși. Fălciu, Roșiești ș.a., directorii stațiunilor de mecanizare ne-au redat aspecte privitoare la organizarea formațiilor specializate. Au avut loc instruiri cu mecanizatorii. cu minuitorii de agregate. Acoperirea forței de muncă se va face cu elevi de la liceele agroindustriale. precum și cu cadre de conducere ale cooperativelor agricole care știu să minuiască tractorul. S-a asigurat un plus de forță de muncă prin mecanicii agricoli de pe tractoare cu mai multă experiență, mecanicii de ateliere, mecanicii de întreținere și alții.

stadiu avansat. Astfel, in stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din județele Constanța și Mehedinți s-au încheiat reviziile și reparațiile la combine și alte utilaje destinate stringerii recoltei și insămînțării culturilor succesive. Aceste lucrări sint avansate și inCu toate că nul stabilit de organele de specialitate pentru încheierea pregătirii utilajelor de recoltat. în județele Tul- cea. Iași. Cluj. Botoșani. Neamț există numeroase combine și prese de balotat paie încă nereparate. De asemenea, se tărăgănează receptionarea acestor utilaje sau nu se execută cu răspunderea cuvenită. Iată de ce, în lumina sarcinilor subliniate de secretarul general al partidului, organele județene de partid, direcțiile agricole și consiliile unice agroindustriale au datoria ca. paralel cu organizarea și desfășurarea lucrărilor de întreținere a culturilor, să acționeze ferm în vederea pregătirii temeinice a recoltării cerealelor. Volumul mare de lucrări care trebuie executat în campania de vară, precum și încadrarea lor intr-un termen cit mai scurt impun măsuri hotărîte1 pentru 'buna funcționare a utilajelor, pentru organizarea temeinică a muncii, astfel îneît această importantă acțiune să se desfășoare intr-un climat de răspundere. ordine și disciplină.în ce stadiu se află pregătirea utilajelor care vor fi folosite la recoltat ? Corespund ele cerinței de a

la semietaj alte citeva mai apli-de a creste pui aplică și.într-adevăr,e departe de a fi genera- Direcția zootehnică din Mi- Agriculturii a organizat, la
in se

C. BORDEIANU

tovarășul Nicolaeal P.C.R. din pregătirile pentru agricolă de vară ti luna cam- trebuie

alte județe.a fost depășit terme-

orienta, așadar, spre reali-(Urmare din pag. I)

fapte risipamateriale, înRecent, am întreprins un raid-anchetă în unele din șantierele și punctele de lucru ale întreprinderii județene de construc- ții-montaj Mehedinți pentru a vedea cum sînt gospodărite și folosite materialele de construcții. Pentru început se cuvine să facem o remarcă pozitivă : în locuri vizibile, acolo unde se depozitează sau se manipulează, zilnic, mari cantităti de materiale, apar îndemnuri mobilizatoare, concise, prin care se arată cu ce echivalează economisirea. în- tr-o zi sau o lună, ori intr-un an, a unor materiale de strictă necesitate, iată două dintre aceste îndemnuri : ..Fierari-betoniști ! Reducînd consumul de

fier-beton cu 1 la sută în anul 1979. contribuiți la realizarea unei economii în valoare de peste 50 000 lei" ; „Conducători auto ! Dacă la fiecare transport risipiți numai o singură lopată de beton, pe întreprindere se pot pierde anual 420 mc, din care s-ar putea construi 20 de apartamente".Prin urmare, de păgubitoare și cum trebuie potriva ei. Numai că una se spune în vorbe și alta se întîmplă în fapte. Pretutindeni unde oprit am văzut, în loc de răspundere, neîngăduit de multă risipă : tot felul de materiale aruncate la voia în- timplării. o parte din ele fiind de acum degradate ;

se știe cit este risipa luptat im-
ne-ammultă.

ca o consecință directă a faptului că autobasculantele nu sînt bine etanșate, pe distanțe de kilometri se văd urme de betoane ce se pierd la transport ; materialul lemnos se găsește pe unde vrei și pe unde nu vrei, lăsat sub cerul liber, depreciin- du-se. Cu aparatul de fotografiat am surprins citeva mostre ale neglijenței. Una din acestea o redăm în fotografia de mai sus, care înfățișează proasta gospodărire a cărămizilor pe șantierul noului hotel ,.Traian". O situație similară — și in depozitul întreprinderii, unde pot fi văzute mari cantități de prefabricate, schimb, într-o orinduială.
fier-beton, piese de totală ne-

Cum s-ar zice, răspunderea constructorilor fată de valorile materiale pe care le gospodăresc este încă sub... cota zero. De ce una se spune în vorbe și alta se face în fapte ? Apoi, cine plătește materialele degradate și risipite ? E timpul ca fiecare constructor, fiecare cadru de conducere să-și pună, zi de zi, aceste două întrebări. Și, în mod deosebit, să acționeze energic, cu adevărată răspundere, pentru a pune, cit mai repede, capăt risipei. De orice fel ar fi, oriunde și oricînd s-ar manifesta. Altfel, numai cu îndemnuri nu se vor obține economii de materiale.
Virqiliu TATARU
corespondentul „Scînteii"

sumul de resurse energetice în siderurgie, 60—65 la sută se înregistrează ln sectorul furnale-aglomeratoare, deci, în faza tehnologică de transformare a minereurilor in fontă lichidă. După cum este normal, preocuparea noastră trebuie orientată spre reducerea consumurilor specifice energetice în această fază. Doi parametri interesează în mod deosebit : consumul de cocs și consumul de gaze, păcură sau alt combustibil auxiliar. Prin măsurile luate pînă acum, consumul specific de cocs a scăzut de la 693 kg/tona de fontă în 1970 Ia 589 kg/ tonă în anul trecut. Pentru acest an avem planificat un consum de 558 kg cocs/tona de fontă. în țara noastră, drept combustibil auxiliar se folosește gazul metan, cu un consum de 90—100 normal metri cubi/tona de fontă. Ce măsuri avem in vedere ?In primul rînd, vom acorda o atenție specială sectoarelor aglomerare și cocseriilor, insistînd ca materiile prime care se introduc in furnale să aibă un grad de pregătire cit mai ridicat, astfel îneît consumurile energetice în furnale să fie cît mai mici. In al doilea rînd, urmărim creșterea temperaturii aerului insuflat în furnale, de care depinde nemijlocit, proporțional, consumul energetic la topirea fontei. în decursul anilor, prin- tr-o serie de măsuri tehnice am reușit să ridicăm temperatura aerului insuflat de la 800°C, la circa 1 150“C. Cele mai bune realizări pe plan mondial sint de 1 250—1 300° C. Cum au fost obținute ? Printr-o anumită concepție constructivă a instalațiilor de

încălzire, adică a cauperelor. aceea, avem în vedere și noi un piu program de modernizare structivă a cauperelor. In al treilea rind. trebuie să ne interesăm de conținutul materiilor prime pe care le introducem în furnale. In prezent, fierul din încărcătura furnalelor din țara noastră asigură un coeficient de

scoatere de circa 53 la sută, in vreme ce alte țări ating un indice de 58—60 la sută. Este o problemă foarte importantă, cunoscut fiind că fiecare procent de fier adăugat în furnale scade consumul specific de cocs cu 1.5—2.5 la sută. Desigur, rezolvarea acestei probleme depinde în bună măsură de sursele de aprovizionare cu minereu care, cum se știe, se aduce în principal din import. De aceea, împreună cu .organele specializate de comerț exterior, trebuie să acordăm mai multă atenție procurării materiilor prime și resurselor energetice la un nivel calitativ corespunzător. De asemenea, ne vom preocupa intens de modernizarea a- gregatelor de elaborare a fontei, re- nunțîndu-se treptat la acele furnale și tehnologii la care se înregistrează consumuri specifice de cocs ridicate.

către unitățile vizate, dat și in această parte a țării bate la ușă.
I. HERȚEG 
C. LALUCI 
corespondentul „Scînteii''

Ne vom zarea producției de fontă in furnale mari, de peste 1 000 mc. Important este că ne-am schimbat total concepția cu privire la consumul de cocs. Dacă înainte consideram cocsul ca o materie primă, deci puteam justifica anumite depășiri de consumuri, acum ne referim la cocs ca

la o resursă energetică, de care trebuie să ținem seama în balanța energetică generală a produselor siderurgice.
— Pentru că in obținerea oțelului 

se utilizează două procedee tehnolo
gice mai importante : prin cuptoare 
Martin sau prin cuptoare electrice 
și convertizoare, care sint de preferat 
prin prisma consumului energetic ?— Firește, obținerea oțelului in cuptoare electrice este metoda cea mai eficientă. Astfel, dacă anul trecut 43 la sută din producția de oțel a țării se realiza pe cuptoare Martin, iar restul pe convertizoare și cuptoare electrice, in 1980 ponderea producției pe cuptoarele Martin va scădea la 30—32 la sută. In acest sens, vom opri, treptat, producția pe cuptoare Martin la Oțelul roșu și Hunedoara, pe măsură ce intră în func-

A plouat abundent in ultimele ziie. 
Profitînd de acest răgaz, mecaniza
torii de la secția S.M.A., de la coo
perativa agricolă Ileana, județul Il
fov, fac o ultimă revizie combinelor 

înainte de a porni spre lanuri

țiune noile aceste unități la Cimpia Turzii. Călărași și Tirgo, viște. Ne propunem, de asemenea, îmbunătățiri calitative și in privința obținerii oțelurilor electrice. Astfel, dacă în 1976 se consumau 779 kWh/ tona de oțel, pentru acest an norma este de 700 kWh/tonă și in anul viitor vom ajunge la 685 kWh/tonă. Aici rezervele sînt mari, iar reducerea consumului depinde în mod hotărîtur de acțiunile de bună gospodărire întreprinse in fiecare combinat in parte. Practic, trebuie să se asigure respectarea cu strictețe a proceselor de aprovizionare, de pregătire a șarjelor, de încărcare și de elaborare a oțelurilor. Ca o dovadă a faptului că totul depinde de spiritul gosoodărvs-. putem menționa că, de pildă, la Tir- goviște consumurile energetice la cuptoarele electrice sînt cu piuă la 20 la sută mai mari decit la Hunedoara, deși agregatele sint foarte apropiate din punct de vedere constructiv. O altă soluție, de fond, pentru reducerea consumului energetic este extinderea turnării continue a otelului. Avem programat ca ofelăria nr. 3 de la Galați, precum și oțelâria electrică de la Călărași si lucreze integral pe turnare continuă.Incercînd o sinteză a acțiunilor în domeniul energetic al metalurgiei, se poate spune că pină in 1985. deci t<> șapte ani, vom reduce cu 23 la sută consumul nai și cu electrică, Este un înfăptuirea căruia metalurgiștii iși vor concentra întreaga capa-itate tehnică, întregul spirit gospodăresc.

cuptoare electrice la siderurgice, precum și

de combustibil conventio15 la sută pe cel d- energie la un milion lei producție, program mobilizator nentru metalurgiștii
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Cuceririle științei contemporane 
mai puternic valorificate 

in formarea convingerilor 
ateiste ale maselor

Festivalul național „CÎNTAREA ROMĂNIEF*

TEATRELE ÎN ETAPA FINALĂ

dezvoltării socia-

contemporane, a pe care le degajă desco- de azi, la ni- al mi- confir- dia-

în concepția partidului nostru, dezvoltarea multilaterală a personalității inseamnă nu numai asigurarea bunăstării materiale, ci și elevarea spirituală a omului, iar aceasta presupune, ca o cerință majoră, înrădăcinarea în conștiințe a concepției științifice despre lume și viață — materialismul dialectic și istoric, formarea unor solide convingeri ateiste. Cerință cu totul firească într-o societate superioară cum este societatea noastră socialistă, care asimilează cuceririle științei în toate domeniile, in însuși modul ei de conducere și organizare. Constructorii acestei societăți, chemați să stăpînească cele mai perfecționate tehnici în domeniul producției materiale, să dirijeze conștient, pe baza științei, procese economice și sociale deosebit de complexe, să folosească acțiunea legilor obiective ale le, trebuie să fie oameni cu o viziune științifică asupra lumii, eliberați de balastul oricăror idei și prejudecăți mistice.în desfășurarea educației ateist- științifice, un mijloc deosebit de eficient îl reprezintă valorificarea cuceririlor științei concluziilor ateiste , acestea. Intr-adevăr, avalanșa peririlor științifice din lumea rezultatele investigațiilor atît velul macrocosmosului, cît și crocosmosului aduc strălucite mări esenței materialismului lecție.Este de remarcat contribuția ne care o aduc la popularizarea științei în rîndul maselor largi organizațiile de partid, de masă și obștești, comisiile anume constituite în acest scop în cadrul Frontului Unității Socialiste. La îndemîna lor se află o literatură anume concepută, tot mai bogată și mai diversificată. Astfel, Editura științifică și enciclopedică publică, sub egida Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, incepînd din 1977, colecția „Știința pentru toți". Ritmul de apariție a lucrărilor (pină acum au văzut lumina tipârului 71 de volume, iar incepind cu acest an numărul lor se va ridica anual la 52), aria tematică. alcătuirea concretă a volumelor atestă un efort remarcabil pentru diversificarea modalităților de prezentare într-un mod accesibil a descoperirilor științei și tehnicii contemporane.Se cuvine subliniat faptul că este depășită o veche deficiență a literaturii de profil, aceea de a ocoli sau aborda sporadic domenii „calde", „fierbinți" ale cercetării științifice. Domenii ca biocibernetica, genele și ingineria genetică, fizica atomilor etc. sînt larg înfățișate, in timp ce teme frecvent prezentate și pină acum — formarea continentelor și oceanelor, eclipsele și prevederea
Constantin NOVAC

„Fericit cel care, ca Ulise.

călăto- 
de di- 
pornite 

geogra-

Deși colecția în care 
a apărut („Clepsidra") 
ne-a obișnuit cu roma
ne de detecție, cartea 
lui Constantin Novac 
are o cu totul altă a- 
partenență literară. La 
prima vedere. „Fericit cel care, ca Ulise..." 
(titlul, frumos, este 
sugerat de un vers al 
lui Du Bellay) se in
clude in categoria în
semnărilor de 
rie (reportaje 
verse nuanțe, 
de la pretext 
fie). Pe măsură ce lec
tura înaintează, ne 
dăm insă seama, cu a- 
greabilă surprindere, 
că autorul a reușit mai 
mult decit să ' noteze, 
cu vervă jurnalistică, 
imagini și peripeții 
dintr-o călătorie de 
șase luni spre Japonia, 
pe un vas comercial 
românesc. Atractivă 
este, in primul rind, 
tentativa preschimbă
rii reportajului în fic
țiune literară, pe care 
autorul o întreprinde 
in mod deliberat, dar 
fi din instinct.

Reportajul care con
semnează doar fapte 
realmente petrecute, 
fără să le îmbine cu 
nici un dram de ficțiu
ne, are o rapidă, de 
neocolit, perisabilitate. 
Din acest motiv, mai 
toți reporterii cu vo
cație știu să introducă 
în relatările lor despre 
fapte autentice ele
mente de ficțiune, de 
cele mai multe ori sub 
forma unor expresii 
ale subiectivității. Ti
tlul unei cunoscute 
cărți de reportaje a lui

Geo Bogza este perfect 
ilustrativ in acest sens. 
Spunînd „Priveliști și sentimente" sugerezi 
însăși esența reporta
jului de bună calita
te ; priveliștile sînt o- 
biective, sentimentele 
aparțin doar autorului 
și sînt premisă de fic
țiune literară.

Nu astfel procedează 
Constantin Novac. Cu 
simpatică franchețe, el

■
■Ș

intră printre persona
jele reportajului său, 
nu ezită să-și noteze 
propriile stări de spi
rit intr-un mod deta
liat, chiar și cind aces
tea nu corespund ce
lor pe care cărțile de 
călătorie, le atribuie 
celor care fac lungi 
drumuri pe mare.

Destul de rar intil- 
nită in scrierile cu 
profil similar este dis
tanțarea ironică a na
ratorului față de eve
nimente și personaje. 
Efectele ei literare sînt 
de bună calitate. Cind 
reușește să depășească 
zadarnica logoree neo
logistică, ce inundă 
uneori textul, relata
rea se desfășoară alert, 
acumulind, intr-un 
ritm rapid, reușite cu
vinte de spirit, obser
vații atrăgătoare de 
caracterologie, const-

:<

t
17.00
17,05

PROGRAMUL 1
Telex
Teleșcoală. In direct de la Poli
tehnică (consultații pentru admi
terea în Invățămîntul superior). 
Matematică. Șiruri de numere 
reale. Limite de funcții. Prezintă - 
lector dr. Mariana Craiu
Curs de limba rusă
Temelii pentru construcțiile viito
rului. Producție a 
filme documentare

18,15 Forum cetățenesc
13,35 Film serial pentru

tiri din pădurea verde. Episodul 14 
19,00 Telejurnal 

studiourilor de 
britanice

copil : Poves-

lor. geneza pămintului etc. — sînt substanțial îmbogățite cu da-c relevate de cercetările recente (în unele apariții se citează surse, ipoteze, interpretări din ultimii 2—5 ani ; în nu puține cazuri lucrările respective sînt în întregime inspirate de asemenea surse proaspete).Literatura autentică de popularizare se înscrie printre cele mai dificile genuri. întrucît solicită nu numai temeinice cunoștințe de specialitate, ci. deopotrivă, talent în a înfățișa limpede, clar, pe înțelesul tuturor, rezultatele diferitelor cercetări. Autentica condiție a cărții de popularizare constă nu în concesia făcută simplismului, ci in priceperea de a face cit mai larg accesibilă informația științifică, de a dialoga efectiv cu marele public, răspunzind întrebărilor și nedumeririlor Iui.O temă despre gene, boli gene
• O literatură de popularizare a științei tot mai bo 
gată și mai diversificată • Domeniile „calde“ ale cu
noașterii mai curajos abordate • Lucrări de popu
larizare sau scurte cursuri universitare ? De ce con

cluziile filozofice rămin doar implicite ?

tice. controlul eredității nu este evident ușor de tratat la un nivel de popularizare. Și, totuși, lucrarea „Călătorie în universul genetic uman" de C. Maximilian reușește, folosind comparații intuitive, reprezentări grafice, întrebări care dau glas eventualelor neînțelegeri ale cititorului, să antreneze, să devină captivantă pe alocuri, și mai ales să demonstreze care sînt cauzele reale ale bolilor ereditare (în legătură cu care continuă să persiste „explicații" supranaturale), să contureze posibilitățile care se deschid omului de a interveni în controlul eredității, dar și răspunderea imensă care trebuie să însoțească acțiunea umană în acest domeniu. Și exemplele discutabile în cadrul unor parametri de exigență asemănători pot fi mult îmbogățite; lucrări precum „Homeostazia-echilibrul vieții de Emil Bitman, „Viața în univers" de Viorel Soran, „Ce este fericirea ?“ de Ludwig Grunberg, „De la magie la experiment" de Victor Săh- leanu, „Geneza pămîntului" de Ștefan Airinei, „Cifrul vieții psihice" de Adina și Septimiu Chelcea constituie reușite certe ale genului.Cu toate acestea, nu se poate spune că problema accesibilității și-ar fi găsit deplină rezolvare in literatura de popularizare a cuceririlor științei.Din dorința de a furniza cît mai multe informații, unii autori uită de nivelul de pregătire al cititorului și fac în fond un fel de rezumate in „mic" ale lucrărilor de specialitate. Este cazul volumului „Astrofizica azi". Nu exagerăm spunînd că volumul seamănă mai mult cu un curs universitar decît cu o lucrare de 
1 “

cinematogra- 
unor medii

(apărută in

derații interesante a- 
supra a ceea ce am 
putea numi singurăta
tea de grup (la care 
marinarii sînt con- 
strinși de profesia lor), 
descrieri 
fice ale 
exotice.

Cartea 
editura „Eminescu" se 
află in permanență pe 
punctul de a se trans
forma intr-un roman- 
eseu, al cărui perso
naj .principal este "în
suși naratorul, vocea 
lui de povestitor neli
niștit, nemulțumit de 
resursele cuvintelor pe 
care le folosește, sim
țind in mod auten
tic că aglomerările 
de întîmplări și de 
priveliști insolite nu-l 
schimbă 
doar ii 
sugestiv decît i 
mentele banale, 
este. Aflat pe drumul 
întoarcerii, naratorul 
simte, și ne face și pe 
noi să simțim, că do
rul de patrie nu este 
vorbă goală, că iubirea 
de țară este intr-ade
văr unul dintre senti
mentele rezistente ale 
românilor. Respingind 
neted toate rețetele li
terare despre „supra- 
eroul fără-de-patrie“, 
cel care scrie cronica 
vaporului „Sinaia" nu 
uită nici o clipă că este 

, român. Privită din a- 
cest punct de vedere, 
cartea lui Constantin 
Novac este semnifica
tivă.

pe om, ci 
arată, mai 
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Voi cu BUGARIU

21,15

21,35

19,15 Angajare — responsabilitate — 
creație

19,30 Ora tineretului
20.25 Cîntece muncitorești, revoluționare 
20,35 Teatru scurt : „Examenele Luciei" 

de Dumitru Solomon
Portativ de vară — muzică româ
nească
Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19,15 Moștenire pentru viitor t Stefan 

Petică (1877—1904)
20,00 Transmisiune directă a concertu

lui orchestrei simfonice a Radio- 
televizlunii. Dirijor : Carlo Zecchl 
(Italia). Festival Mozart. In pro
gram : Simfonia KV 199 ; Concer
tul pentru pian și orchestră KV 
467 — solist Vlad Conta ; Serena
da nr. 203. In pauză : Telex ; La 
ordinea zilei in economie

popularizare. La fiecare pas se dau diferite formule de determinare a presiunii în centrul stelelor, de calculare a energiei pe care o primește în orice secundă Pămîntul de la Soare etc., îneît apare limpede că autorul nu a văzut în cititorul aces- • tor lucrări decit pe studentul aflat în plină sesiune și pregătindu-și cu febrilitate examenul de specialitate. Și asemenea exemple nu sînt singulare. Dacă în lucrarea despre care am amintit se mai manifestă oarecare îngăduință față de cititor, calculele făcute utilizînd numai sinusuri și cosinusuri, in volumul energiei nucleare — risc și securitate" formulele cuprind integrale, diferențiale, pentru a calcula... riscurile în diferite tipuri de accidente nucleare. Reprezentările grafice se referă la probleme de interes foarte restrîns : „schema evoluției defectului local de circulație a sodiului la reac- torii de tip F.R.B." sau „schema evoluției accidentului rupturii barelor de. combustibil" la aceleași reactoare.înțelegem, sigur, că < tarea a pătruns mult în că ea se confruntă
, de- cerce-adînci-mea fenomenelor,cu probleme de strictă specialitate. Dar dacă o lucrare de popularizare a științei rămîne cantonată în cadrul strimt al specialității, dacă nu e pătrunsă de preocuparea de a decodifica rezultatele cuprinse în limbajul incifrat al științei și de a le dezbate la un nivel larg de înțelegere, ea își taie orice legătură cu publicul, anulează însăși rațiunea pentru care a fost concepută. Iată de ce se cer depuse eforturi mult mai mari atît din partea autorilor, cît și a editurii, o sporită exigență privind modul cum sînt concepute și elaborate volumele din cadrul colecției. Sugerăm în acest cadru și o diversificare a modalităților de alcătuire a lucrărilor. Credem, că ar fi util ca unele din viitoarele apariții să fie realizate sub forma unui dialog cu un personaj imaginar (elev, muncitor, student) care să-și exprime prin întrebări anumite nedumeriri, neînțelegeri sau a unei mese rotunde la care să participe mai mulți specialiști sau — de ce nu ? — sub forma răspunsurilor unui specialist la întrebări culese din mai multe medii si categorii sociale.înrîurirea educativă a lucrărilor destinate popularizării cuceririlor științifice depinde în mod nemijlocit și de modu! în care autorii lor pun în evidență implicațiile de ordin teoretic ale descoperirilor științei, concluziile lor filozofice — strălucite confirmări ale materialismului dialectic și istoric. Parcurgînd volumele apărute pînă acum remarcăm, însă că preocupările de acest gen sînt cu totul timide. Desigur, nu pledăm pentru ostentație in a sublinia asemenea aspecte. Dar. în același timp, a nu face deloc sau a face în prea mică măsură referire la ele atunci cînd se discută teme precum formarea continentelor și oceanelor, viața în univers, genele și ingineria genetică etc. înseamnă nu numai a nu folosi un generos prilej pentru a dezvolta convingerile cititorului, ci și a lăsa un imens material, care ordonat și sistematizat vindu-1 și analizîndu-1 perspectivă teoretică, filozofică. Se poate afirma că dezvoltarea implicațiilor teoretice reprezintă o datorie științifică pentru cercetător. Și așa cum nu ne putem imagina o lucrare de popularizare a să nu cuprindă date, despre cele mai recente tot așa nu este de astfel de lucrare în care să nu fie subliniate concluziile filozofice la care conduc asemenea descoperiri.Sădirea unor profunde convingeri ateiste, dezrădăcinarea unor credințe și mentalități vechi, retrograde solicită o muncă educativă sistematică, cu contribuția activă a tuturor factorilor învestiți cu răspunderi în acest domeniu. Un efort mai susținut din partea editurilor, a autorilor, de literatură de popularizare a științei în direcția diversificării și împrospătării tematice, a sporirii gradului de accesibilitate, a reliefării mai puternice a implicațiilor teoretice și filozofice ale descoperirilor științifice ar adăuga noi valențe dimensiunii formative acestei literaturi, sporirii rolului ei în educația mate- rialist-științifică.

Paul DOBRESCU

ateiste ale nevalorificat nu poate fi decît pri- dintr-o
științei care informații investigații, conceput o

(Urmare din pag. I)capabilă de mărturii discursive și de opțiuni in cunoștință de cauză cu orice „bun gușt“, inclusiv rezultat ca finală spontaneitate din îndelungi acumulări valorice. Țăranul putea avea un gust sigur în crearea unei arte pe care criticul avea să ni-1 (și eventuală să i-l) explice. Criticul trebuie să știe ceea ce alții puteau mai bine să-l facă. In orice caz, și el procedează corect urmărindu-i pe aceștia și corectîndu-se la nevoie prin ei; altminteri cu greu le va putea pretinde să se încreadă în judecățile lui.Complicația constă în dinamica a- cestei interacțiuni. Se schimbă criticul, dar se schimbă mai ales publicul, cu repeziciune și în diversele lui compartimente — în care, la drept vorbind, se integrează și criticul. Confruntindu-ne cu practica nemijlocită a ultimilor ani, ne întîmpinâ multe și rapide mutații, satul se ur- banizează, muncitorul devine tehnician, felurite tehnici productive se „esteticizează", parte a timpului liber e consacrată activităților artistice amatoare, care pot atinge niveluri comparabile cu arta profesionistă, cum se vede bine în Festivalul național ..Cîntarea României". Există, desigur, și reversul, situație întrucitva firească : încețoșări de gust, întovărășind unele schimbări de statut și

„Dosarul

Evenimente 
istorice 

în remarcabile 
creații artistice

Teatrul Tineretului din Piatra Neamț

„Mihai Viteazul"
de Eugen MANDRIC și Paul FINDRIHAN„Mihai Viteazul" de Eugen Mândrie și Paul Findrihan, pusă în scenă la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț de Alexandru Dabila, se situează sub semnul confluențelor dintre arte, determinate insă mai puțin de faptul că avem de-a face cu un scenariu cinematografic devenit piesă și mai mult cu o structură teatrală gindită filmic, In metamorfoză și mișcare continuă. Sintem in fața unui spectacol alcătuit din sugestii și reprezentări și nu din întruchipări, situațiile și conflictele putînd fi descifrate din simbolurile bazate pe jocul deschis, ostentativ, pe prezența bufonilor ce comentează mai degrabă decît arată faptele.Pornind de Ia decorul expresiv și frumos al lui Laurențiu Dumi- trașc. cu multiplă funcționalitate, sfirșind cu interpreții care joacă, vizibil, mai multe roluri, sintem in plină convenție teatrală.Disponibilitatea colectivului din Piatra Neamț de a rezolva treceri rapide din registrul jocului bazat pe autenticitate și firesc in acela ostentativ și convențional, de a asocia ceea ce se petrece aevea cu ceea ce ește doar în mintea personajelor, demonstrate pînă acum în atitea spectacole interesante și-a găsit în „Mihai Viteazul" numai o posibilitate de valorificare parțială. Avem în această nouă montare a Teatrului Tineretului multe momente reușite și Alexandru Dabija, cel mai tînăr reprezentant al regizorilor tineri, a dovedit o autentică sensibilitate scenică și o serioasă capacitate de vizualizare. Ceea ce lipsește insă din spectacol este concentrarea dramatică a problemelor.

Scenâ din spectacolul Teatrului 
dramatic din Brașov cu „Citadela 
sfârîmată" de Horia Lovinescu

Teatrul dramatic din Baia Mare

„Vasile Lucaciu"
de Dan TÂRCHILAVasile Lucaciu este o proeminentă personalitate a istoriei românești, unul din marii luptători ai României pentru unitate și independentă națională. Inițiator și semnatar al Cartel transilvane a libertății — Memorandul — „opera întregii națiuni", cum însuși îl definește, supus de către autorități celor mai aspre opresiuni, dar și unor zadarnice încercări de teribilă „politichie" a devenit, prin rezistența morală la toate încercările, prin consecvența cu care nu s-a abătut de la țelul neamului său, un simbol.Dan Tărchilă, în piesa purtînd drept titlu chiar numele eroului român, compune o fizionomie în contururi pietroase, puternice, un personaj „clasic": una din articulațiile principale ale conflictului gste chiar contradicția dintre necesitatea împlinirii datoriei, a luptei pentru demnitatea neamului său, și dragostea profundă, pătimașă, față de familia greu încercată, privată de părintele și protectorul ei. Pe de altă parte, din personaje puține, dar reprezenta

alunecări dintr-o structură într-alta. Să rețin doar exemplul stărilor de viață „intermediare", între sat și oraș, munca agricolă și industrială, efort fizic și efort intelectual — nu e oare limpede că ele se pot asocia și unor opțiuni interpuse și relativ nestatornice de gust, inclusiv în raport cu arta ?! Nu 
GUSTUL PUBLICULUI

sînt adeptul dramatizării acestor de- sincronizări, dar nici nu pledez pentru estomparea lor rușinată : progresul social e contradictoriu, esențiale sînt cîștigurile de culturalizare, alături de care mai pot fi semnalate și pierderi. Pe vremuri, grupurile sociale fuseseră obligate la o închidere și un imobilism destul de manifeste, astăzi viața lor ,’,se deschide" în fața unor amalgamări și treceri rapide, și nu este atît de ușor să te acomodezi cu ele. Cresc solicitările sociale și individuale, omul e obligat la mereu schimbătoare implicări civilizatorice, în măsură să-1 deruteze temporar, pînă a se reechilibra.

Străbate ca un fir roșu dragostea de țară și ideea misiunii istorice a lui Mihai, dar Cornel Nicoară, foarte bun în reliefarea laturii reflexive și meditative a erpului avea nevoie de o mai mare combustiune interioară și de un mai accentuat dinamism în reacții pentru a conduce activ acțiunea.Neîmplinirile însă nu acoperă cu nimic împlinirile, faptul că avem in acest nou spectacol despre Mihai Viteazul și unitatea țărilor românești cîteva creații actoricești lucrate cu dăruire. Cornel Nicoară are căldură și gravitate ori de cite ori vorbește despre poporul lui. Valentin Urițescu, autenticitate și haz atît în Andreiaș, cit și în Mi- halcea, iar Eugen Apostol o inteligență șugubeață asociată cu tărie în Pamfilie. Paul Chiribuță a conturat un personaj interesant în Stoica, in timp ce Florin Măcelaru a subliniat cu exactitate fețele istoriei și ale instabilității psihice Ia Sigismund Bathory. Gheorghe Dă- niiă a sugerat, cu vizibilă distanțare, condiția lui Rudolf al H-lea. șl Corneliu Dan Borcea pe aceea a lui Avlona sau a lui Andrei Bathory. Cu spirit critic evident au fost construite personajele negative : Basta- de Gheorghe Birău și Comisarul imperial de Ion Muscă.Buni și ceilalți interpret! : Carmen Petrescu, Dragoș Pîslaru, Eugen Cristian Motriuc, Constantin Ghenescu, Mircea Bibac, Mihai Ca- frița etc., dar ceea ce trebuie reținut este în primul rînd faptul că acest colectiv continuă să fie uni-
Ileana BERLOGEA

lldiko Jarcsek-Zamfirescu de la 
Teatrul german de stat din Timi
șoara : recitalul „Balade populare" 

Foto : Edmund Hofer 

tive, Dan Tărchilă sintetizează climatul social al unei Transilvanii în pragul eliberării, precum și al unui imperiu în momentul-limită, cind convulsiile sociale limpezitoare atingeau apogeul, cind națiile oprimate — română, maghiară. sirbă — zguduiau pajura austriacă din rădăcini.Premiera de la Baia Mare, a Teatrului dramatic, e semnată, regizoral, de Ioan Ieremia și, scenografic, de Dragoș Georgescu. Actorilor li s-a propus o interpretare austeră, epurată de orice gest inutil, de orice accent suplimentar, împovărător. Construcției clasice a personajelor îi răspunde, benefic, rectitudinea liniilor de forță a mizanscenei. Acest talentat regizor care este loan Ieremia a demonstrat încă o dată exigență și sobrietate de gîndire artistică. Intru totul egal îl însoțește scenografia, o înaltă boltă, întunecată de zborul unei gigantice, monstruoase acvile imperiale claustrînd lumea lui Vasile Lucaciu.Un om complex, inteligent, as-
Ritmul și tensiunea acestor solicitări pot fi măsurate și pe sau prin artă, prin mutațiile artei și ale gustului față de artă. In acest secol s-a întîmplat și ca arta s-o ia razna sub pretext că se grăbește, dar și ca receptarea să manifeste efectivă oboseală, lentoare, comoditate față de înnoiri. Nici gustul nu e scutit de 

conservatorism, omul se mai opune acomodării la necunoscut, se mai în- tîmplă să suspecteze ca nefiind de înțeles ceea ce încă nu înțelege el. întîlnim oameni cu înaintată gîndire tehnică, dar, in același timp, cu o rudimentară sensibilitate artistică — sau invers. într-o dezvoltare vertiginoasă ca a noastră, condensînd etapele, se întîmplă ca un „compartiment" de pregătire să-1 devanseze pe celălalt, disponibilitatea față de nou să fie inegală în raport cu diversele solicitări. Sînt cazuri de opacitate față de poezie, sau muzică, sau pictură din partea unor cunoscuți de-ai noștri, în alte privința remarcabili.

Scenâ din spectacolul Teatrului Național din Craiova cu piesa „Searâ 
de taină"pru și cald, învingîndu-șl cu demnitate și dirzenie slăbiciunile, a interpretat cu eleganță și putere de interiorizare Ion Săsăran. Magdalena Cernat a fost soția frumoasă care acceptă povara singurătății ca pe o datorie față de țară. Vasile Constantinescu — Badea Cîrțan — și Radu Dimitriu s-au remar

Teatrul Național din Craiova

„Seară de taina"
de I. D. SÎRBUSeară de taină sau Covor oltenesc, cum se mai numește noua piesă datorată iui I.D. Sîrbu, face parte din acele humeroa- se opere dramatice ce-și propun să investigheze, să prospecteze, din unghiuri noi, o perioadă decisivă din istoria țării noastre, aruncind un alt fascicul de lumină asupra evenimentelor din august 1944. O piesă de extracție documen- tar-istorică așadar, ce se înscrie in marea direcție tematică a unei solide literaturi de evocare și patos revoluționar. Pe linia unei bogate tradiții dramatice, cu rădăcini vizibile in tipologia dramei interbelice, dar și in piesele deceniului șase, cu modalitatea lor specifică, în abordarea și ilustrarea convulsiilor sociale răsfrînte apăsat in tectonica destinelor. Seară de taină suscită interesul publicului, mai ales prin capacitatea dramaturgului de a reliefa, de a aduce în prim plan dramele de conștiință ale ofițerilor români aruncați într-un război nedorit. Insurecție a conștiințelor, dezbatere politică cu un pronunțat caracter moral, această dramă își dezvăluie la lectură și o dimensiune mitică, poate insuficient incorporată în conflict și în trama epică, poate retoric expusă, dar în egală măsură grăitoare pentru preocupările și propunerile acestui interesant și înzestrat dramaturg.Spectacolul, semnat de reputatul director de scenă Dan Alecsandres- cu, are o vădită autoritate scenică, un solemn patos teatral, dar restringe dimensiunile mai cuprinzător metaforice ale dramei ; can-

Teatrul de Operetă

„Violete de Parma"
de Elly ROMAN și Val SANDULESCU„Opereta" in două acte de Elly Roman și Val Săndulescu prezentată pe scena Teatrului de Operetă este un musical autentic, dacă folosim eticheta pentru piesele cu muzică al căror libret nu mai este articulat doar pe naive intrigi amoroase, iar partitura depășește pitorescul și picturalul, spre a sluji nu cu „șlagăre" conflictele dramatice și stările afective ale eroilor, ci surprinzîndu-le în pagini expresive ca limbaj.Libretul lui Val Săndulescu evocă figura lui Costache Negri, mediul generației pașoptiste, a unioniști- lor și antiunioniștilor.Elly Roman, compozitor care și-a răsfățat decenii la rind ascultătorii cu frumoase melodii, a depășit schema cîntecului de transmisiune facilă, dar nu și de directă transmisie emotivă. Monologurile personajelor principale, ariile Giuseppi- nei și Smarandei, recitativul melodic al lui Costache (un lied excepțional), ansamblurile cu prelungiri de sensibilitate în folclor sînt construite in forme largi și generoase.Musicalul Violete de Parma a fost pus în scenă de George Zaha- rescu cu o coeziune nefărîmițată, totul fiind modern și alert fără alterarea patinei epocii. Scenografia lui Arminio Iordăchescu satisface prin simplitate și funcționalitate, prin esențiala fixare în imagini a locului și a epocii.

Filme vădit mediocre pot întruni adeziune totală, iar altele, de calitate, pot rula cu săli goale. Fiecare atare caz își are motivele lui sociologice și psihologice, critica le poate explica, după cum poate contribui la demonstrarea unor false aparente sau la depășirea unor artificiale bariere. Pentru aceasta ea se cuvine să fie atentă 

la sociologia și psihologia publicului, să nu le considere exterioare artei. Că efectele practice ale artei nu pot fi desconsiderate au dovedit-o noile explozii și circuite democratice. Accesul la cultură e o dimensiune structurală a culturii socialiste. E firesc ca întregul front al creatorilor să-și fi adus contribuția specifică în acest sens. Pentru un critic cu acut simț contemporan creația și receptarea artei vor fi intim corelate, reciproc luminatoare. El nu poate să nu observe cît de mult a crescut în acești ani „indicele de civilizație" în profil teritorial, ce deschideri spectaculoase spre marile și autenticele valori a 

cat în roluri de mal mică Întindere.Pe scena băimăreană, acest mare erou și profet al neamului său, Vasile Lucaciu, a fost întruchipat cu dragostea și cinstea cuvenite. Și, important de spus, cu talent.
Radu Anton ROMAN

tonîndu-se la nivelul întimplărilor, urmărește mai ales palpitul acțiunii. Ca și decorurile pitoresc- sugestive ale pictorului scenograf V. Penișoară Stegaru, decupajul scenic e grevat de un anume descriptivism decorativ. Trebuie însă să-i recunoaștem montării forța de emoționare, realizarea unor caractere puternice, a unor portrete ce se rețin. în primul rînd, Constantin Sassu, care, in rolul generalului Leoneanu, fixează laconic, dar definitiv, în efigie, chipul unui mare patriot roman, dezvăluindu-i pătrunzător adînci- mile spiritului și gravîndu-i nobila demnitate, simțul răspunderii față de soarta națiunii. Tudor Gheorghe, la rindul său, impune intr-o compoziție plină de inedit fizionomia complexă a unui executant fascist de formație intelectuală, reliefînd cu studiată nonșalanță distorsiunile gîndirii și evitînd cu grijă capcanele manierei. în jurul acestor două roluri-pivot, absolut remarcabil realizate, restul distribuției s-a mișcat cu supravegheat profesionalism, obținîndu-se, în genere, omogenitatea jocului, asamblarea interpretativă adecvată. Anca Le- dunca (Elena), Iancu Goanță (Sandu), Vasile Cosma (Ursu), Iosefina Stoia (Olga), Mihaela Arsenescu (Maria) s-au încadrat în cerințele unor portretizări fidele tipologiei propuse, ceea ce au izbutit mai puțin Ileana Sandu (Ianina), Ilie Gheorghe (Arthur) și mai cu seamă Elena Gheorghiu (Mama).
Mira IOSIF

Mihaela Mijea, artistă de resurse cu totul excepționale, răspunde uimitor la toate solicitările genului, cîntă, dansează, joacă și vorbește firesc, într-un stil ce-1 aparține și o promovează în primul eșalon al interpretelor de operetă (oare, numai de operetă ?). Daniela Diaco- nescu este nu doar cîntăreață cu o perfectă tehnică vocală, ci și o artistă de proză plină de inteligență și finețe. înzestrat cu un nobil timbru, cu o emisie naturală a glasului, cu prestanță scenică, Dorin Teodorescu a interpretat remarcabil curajul, inteligența, omenia lui Costache Negri.Autentic și înduioșător, Nanu, interpretat de Tiberiu Simionescu, simplu și duios .Nicolae Simulescu în Ilie (avînd pe deasupra și un suflu vocal de zile mari), exactă și convingătoare apariția lui Toni Buiacici în impresarul Rondoni, vie și amuzantă figura Anei în interpretarea Sandei Mărgărit. Un moment de-a dreptul antologic — în creație și interpretare deopotrivă — cvartetul boierilor antiunio- niști din actul întîi; o izbutită gravură umoristică Ștefan Teodoroiu — Omul de la Agie.Sub conducerea lui Constantin Rădulescu, dirijor de precizia artizanatului migălos, orchestra Teatrului de Operetă — împrospătată cu elemente tinere — sună mai plin și mai nuanțat ca înainte.
George SBĂRCEA

cunoscut gustul public, el însuși creație neîntreruptă, dinamică, dialectică.La o Intîlnire între criticii literari și de artă, ce a avut recent loc sub egida secției de critică și istorie literară a Asociației scriitorilor din București, formarea gustului public și dialogul viu cu receptorii diferitelor arte s-a instalat în centrul dezbaterilor. Secția noastră își va multiplica acțiunile circumscrise in această perspectivă. Gustul public este o realitate complex stratificată și dinamică, pe care sîntem datori s-o explorăm in vederea suplimentării ei. Cei 35 de ani au dovedit și în planul artei, al criticii de artă că socialismul se edifică în cunoștința cauzelor și efectelor. Ne interesează în cel mai înalt grad aceste efecte, imediate și de durată, locale șl globale. Critica literară și de artă, la activul ei cu nu puține realizări în ultimul timp, va urmări și de acum încolo cres- cînda omogenizare a valorilor artistice imanente cu eficiența lor publică. Căci gustul public tot mai avansat este un indicator de civilizație. Realitatea socialistă de azi conține un vast sistem de mijloace care permit și solicită accesul maselor la cultură, participarea directă la actul de creație. Este rezultatul unei politici culturale mobile, dinamice, receptive la nou.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm fost profund mișcat de felicitarea dumneavoastră călduroasă pe care ați trimis-o, in numele comuniștilor, al poporului român și in numele dumneavoastră personal, cu ocazia zilei mele de naștere.împărtășesc pe deplin convingerea dumneavoastră că relațiile și colaborarea dintre țările și partidele noastre se vor dezvolta cu succes și pe viitor, în spiritul respectului și încrederii reciproce care au caracterizat toate intil- nirile noastre de pină acum.
IOSIP BROZ TITO

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumind călduros Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de felicitări adresat cu ocazia primei aniversări a Zilei Revoluției a Republicii Democratice Afganistan, doresc să vă transmit cele mai bune urări de sănătate și fericire personală. îmi exprim speranța că relațiile prietenești existente între țările noastre se vor dezvolta în viitor in folosul celor două popoare,

NUR MOHAMMAD TARAKISecretar general al Comitetului Central 
al Partidului Democratic al Poporului 

din Afganistan și președinte al Consiliului 
Revoluționar al Republicii Democratice 

Afganistan

închiderea cursului destinat 
cadrelor de conducere ale unor 
centrale sindicale din AfricaLa Academia „Ștefan Gheorghiu" a avut loc, miercuri, închiderea cursului destinat cadrelor de conducere ale unor centrale sindicale din Africa, organizat de Consiliul Central al U.G.S.R.Oaspeții au fost salutați de tovarășii Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R.. și de Bratu Păun, prorector al Academiei „Ștefan Gheorghiu".în numele cursantilor, Emmanuel K. Gbolu, reprezentantul Organizației Unității Sindicale Africane, a adresat Consiliului Central al U.G.S.R. mulțumiri pentru posibilitățile oferite de a cunoaște nemijlocit din realizările poporului român in opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru atenția prietenească ce li s-a acordat în tot timpul șederii în țara noastră. Totodată, vorbitorul a apreciat acest curs ca o acțiune de solidaritate internațională a U.G.S.R. fată de organizațiile sindicale din țările africane respective. (Agerpres)

Primire la primul ministru al guvernuluiPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Iile Verdeț, a primit, miercuri după-amiază, in vizită protocolară de prezentare, pe noul ambasador al
Republicii Elene in țara noastră, Michel Cottakis.Cu acest prilej a avut loc o convorbire, desfășurată într-o atmosferă cordială. (Agerpres)

Sosirea în Capitală a unei delegații
a R. P.în drum spre patrie, miercuri seara a sosit în Capitală o delegație a Republicii Populare Chineze, condusă de tovarășul Geng Biao. membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze.Oaspetele a fost salutat de tovaL rășii Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor, Dumitru

ChinezeTurcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.. Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Alexandru Roșu, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, Stan Măgureanu, secretarul Consiliului de Miniștri, de alte persoane oficiale.Au fost de față Florea Dumitrescu, ambasadorul României în R. P. Chineză, precum și Tien Gin-fen, însărcinatul cu afaceri ad-intei'im al R. P. Chineze la București.(Agerpres)

Din viața partidelor 
comuniste si muncitorești '
P, c. DOMINICAN

Ancorarea tot mai trainică 
în realitățile naționale - calea 

transformării intr-un partid de mase
Documentele celui de-al doilea Congres 

al partidului

Cronica zilei
Primiri. Miercuri după-amiază, tovarășul Cornel Burtică, viceprim- ministru, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit delegația guvernamentală din Republica Guineea Ecuatorială, formată din ministrul sănătății, Ondo Obiang Alogo, și guvernatorul Băncii Populare a acestei țări, Ondo Mane Ondo Avang, care face o vizită în România.Cu acest prilej au fost discutate probleme referitoare la dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării economice între România și Republica Guineea Ecuatorială.A participat Ion. M. Nicolae, prim- adjunct al ministrului.*Miercuri, tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, a primit pe Ahmed Mohamed Al-Jamali, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Sultanatului Oman în Republica Socialistă România. în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.
întrevederi româno-ma- 

lîene. Miercuri, ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Mali, Alioune Blondin Beye, care se află în țara noastră la invitația ministrului român al afacerilor externe, și-a continuat vizita In Capitală.în cursul dimineții, oaspetele a avut, succesiv, întrevederi cu tovarășul Ludovic Fazekas, ministrul eco-

nomiei forestiere și materialelor de construcții, și cu tovarășul Adrian Ro- gojeanu, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare.în timpul. întrevederilor au fost abordate aspecte ale cooperării economice dintre România și Mali.După-amiază. ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Mali a plecat la Brașov.
Semnarea unei conven

ții româno—ungare. Miercurl a avut loc la Ministerul Afacerilor Externe semnarea convenției între Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară privind soluționarea și prevenirea cazurilor de dublă cetățenie.Documentul a fost semnat de Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Sandor Rajnai, ambasadorul R.P. Ungare la București.Au participat reprezentanți ai Ministerului Justiției, Procuraturii Generale. Ministerului de Ipterne, membri ai Ambasadei R.P. Ungare la București.
întîlnirO. Miercur{ dimineața au început în Capitală lucrările unei întîlniri pregătitoare a celei de-a VIII-a Consfătuiri a organelor de stat pentru invățămîntul tehnic profesional din țări socialiste, care va avea loc, in toamna acestui an, la

București. Iau parte delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba. R.D. Germană. Mongolia, Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S.Participanții la reuniune vor efectua un schimb de păreri privind sarcinile actuale și de perspectivă ale perfecționării conținutului și calității pregătirii cadrelor de muncitori calificați în instituțiile de învă- țămint tehnic profesional.
Conferință diplomatică.La București s-au încheiat miercuri lucrările Conferinței diplomatice pentru adoptarea unei convenții privind legea uniformă asupra reprezentării în raporturile internaționale în materie de vinzare-cumpărare de bunuri mobiliare corporale, organizată de Institutul internațional pentru unificarea dreptului privat (UNIDROIT), cu sprijinul Guvernului Republicii Socialiste-, România,în cadrul ultimei ședințe a fost adoptată rezoluția finală a conferinței. in care, exprimîndu-se gratitudinea față de guvernul și poporul român pentru condițiile create desfășurării lucrărilor, se relevă importanța comerțului internațional ca mijloc de promovare a colaborării și înțelegerii intre națiuni. Subliniind progresele înregistrate în cursul lucrărilor în direcția unificării legislației în acest domeniu al tranzacțiilor comerciale internaționale, documentul înglobează textele legii uniforme adoptate de conferință. (Agerpres)

internaționale. a avut,
Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economicemiercuri, o întrevedere cu delegația parlamentară indiană, condusă de K. S. Hegde, președintele Camerei Reprezentanților.în timpul întrevederii au fost abordate probleme privind dezvoltarea și diversificarea. în continuare, a schimburilor comerciale, a colaborării și cooperării economice dintre cele două țări în diverse domenii de interes reciproc.în aceeași zi, delegația parlamentară indiană a avut o Întrevedere la

Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, cu tovarășul Ioachim Moga, președintele . CENTROCOOP.Tot în cursul zilei de miercuri, parlamentarii indieni au vizitat Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România.Președintele. Camerei Reprezentanților din India, K. S. Hegde, a oferit miercuri un dineu.Au participat Nicolae Gios'an, președintele Marii Adunări Naționale, membri ai conducerii unor ministere și instituții centrale, deputați.La întrevederi și dineu a participat Asok Kumar Ray, ambasadorul Indiei la București. (Agerpres)
v r e e a

ridicate în sud. Izolat grindină. In 
București : Vreme ușor instabilă, cu 
cerul variabil, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vînt slab pină la moderat. 
Temperatura ușor variabilă.

La Santo Domingo, capitala Republicii Dominicane, s-au desfășurat 
recent — pentru prima dată in condiții de legalitate — lucrurile celui 
de-al 11-lea Congres al P.C. Dominican. Congresul a discutat și aprobat 
Raportul de activitate. Programul și Statutul partidului și a adoptat o 
serie de rezoluții, intre care : ..Rezoluția privind politica internă și ex
ternă a partidului" ; „Rezoluția privind destinderea, dezarmarea gene
rală și pacea" etc. Publicăm mai jos extrase din aceste documente :

Timpul probabil pentru zilele de îs, 
16 șl 17 iunie. In țară : Vreme In ge
neral instabilă. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate în vestul si 
nordul tării, precum și in zonele de 
deal și de munte, uncie vor cădea ploi 
locale sub formă de averse, tnsotite de 
descărcări electrice. In rest, averse 
izolate. Vint slab pină la moderat, cu 
intensificări locale de scurtă durată. 
Temperaturile minime vor ti cuprinse 
între 8 si la. grade, iar cele maxime 
între 20 și 30 de grade, pe alocuri mai
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• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ORGANELE LOCALE ȘI SPORTUL DE MASĂ

Noi spații de joacă și sport pentru copiii Piteștiuluiînainte, pe locul acela povîrnit de pe terasa superioară a Piteștiului, se aruncau tot felul de gunoaie. Acum, locul respectiv s-a transformat, prin grija și munca edililor și cetățenilor, intr-un parc de toată frumusețea, o zonă complexă de agrement și sport pentru locatarii noului cartier Banatul, eu multă verdeață și flori, d‘<r și cu o suprafață apreciabilă cuprin- zind elemente simple de joacă și mișcare pentru copii și tineret. Se găsesc aici carusele, balansoare, spaliere, terenuri de tenis, handbal și minifotbal etc. După cum aveam să aflăm, la amenajarea acestei zone organizațiile de partid din cartier au antrenat la lucrările care nu au cerut forță calificată de muncă un număr mare de cetățeni, îndeosebi tineri și școlari, adică în bună măsură tocmai pe cei care sînt azi beneficiarii bazei. Cu toții, in frunte cu deputății, au depus o activitate stăruitoare : fiecare palmă de teren a fost săpată ■line și degajată nu numai de gu- aie, ci și de bolovani, apoi acoperită cu pămînt vegetal. Și oamenii au muncit pe întrecute, convinși "ă tot ce se face e în folosul lor, al copiilor lor. Numai așa se explică faptul că parcul a fost gata în timp de clteva luni. Au lucrat cu mult interes locatarii blocurilor 1, 2, 3, 10, 15, sprijiniți îndeaproape de împuterni- ciții primăriei. La fel, școlarii din cartier vor rămîne cu amintirea plăcută că noul loc de joacă și sănătate incorporează și hărnicia lor.

> - -— Cartierul Banatul, ne spune Florian Popescu, primul vicepreședinte al consiliului popular municipal, se află printre primele care oferă concomitent nu numai condiții de cazare confortabile, ci și posibilități pentru activități fizice și sportive de masă. Cele aproape 3 000 de familii ale noului cartier dispun la ora actuală de acest parc, realizat l'i spiritul indicațiilor conducerii superioare de partid, și de încă doiă amenajări similare date in exploatare anul trecut. în prezent, sint deschise șantiere de muncă patriotică pentru locuri simple de joacă și sport și in alte ansambluri de locuințe : Negru Vodă (trei), Găvâna și Trivale două), Războieni și Craiovei unul).— Cum se vede, amenajarea astfel de spații a căpătat amploare la Pitești ; ele conturează de acum o anume experiență.— într-adevăr așa este, spune Interlocutorul, și nu întîmplător. Pentru că și la noi populația a crescut vertiginos, în vreme ce baza materială pentru mișcare nu a fost dezvoltată corespunzător. Abia anul trecut, primăria Piteștiului a hotărit să acționeze mai intens și organizat la aplicarea indicațiilor de a iniția acțiuni cetățenești pentru dotarea cartierelor de locuințe « cu spații de joacă pentru copii, baze sportive și instalații simple, care să fie reau- zate economicos, prin contribuția populației și prin muncă patriotică.

(cile(citede

- sIn continuare, ne sint înfățișate soluțiile și măsurile pentru concretizarea hotăririi adoptate. Prin deputății șl imputerniciții săi, primăria a întreprins o largă consultare a populației cu privire la dezvoltarea ba.’ei de agrement și sport (amplasamente — prin valorificarea, în spiritul leg i funciare, a fiecărei bucăți de pămint nepretabile construcțiilor — organizarea muneji patriotice în fiecare cartier, responsabilități impuse de situație etc.), Pentru o mai bună organizare a muncii pe șantierele noilor locuri de agrement și sport au fost nominalizate asociațiile de locatari, unele Întreprinderi și instituții, Specialiștii sectorului de arhitectură ș| sistematizare, cît și alte cadre, au găsit soluții lăudabile de confecționare a elementelor de joacă din deșeuri (carusele, tobogane, spaliere, bănci etc.), au fost întocmite proiecte ingenioase prin care spațiile de joa ă au fost grupate cu terenurile de volei, tenis, baschet, handbal ,etc.— Cite asemenea amenajări au fost înregistrate in anul trecut ?— Au fost proiectate, confecționate și montate 30Q de elemente simpla de joacă pentru copii și amenajate 50 de baze sportive simple. în fiecare cartier nou se poate auzi acum îndemnul părinților adresat copiilor și tinerilor; „Hai ia joacă și sport, pentru că aveți unde !“
Gheorghe CtRSTEA
corespondentul „Scinteil*

FOTBAL ÎN „CUPA ROMÂNIEI44 
Autoarea surprizei: echipa brașoveană 

„SteagulIeri, trei dintre echipele favorite au obținut victorii deștul de clare în sferturile de ținală ale „Cupei României", in schimb, cea de-a patra — tocmai deținătoarea trofeului! — s-a poticnit in fata ambițioasei formații din divizia secundă, „Steagul roșu" Brașov! Nu se știa de unde va sări iepurele, dar amatorii de țotbal așteptau parcă surpriza și aceasta s-a produs pe stadionul neutru din Plopeni, Acolo, craiovenii și brașovenii au luptat de la egal la egal vreme de 120 de minute, fără ca vreuna dintre formații să reușească înscrierea golului, Cînd s-a ajuns la faza de-acum obișnuitelor lovituri de la 11 metri, s-a văzut că echipa Universității stă încă slab la capitolul transformării penaltiurilor, ca pe timpul cînd fusese eliminată din „Cupa cupelor" pentru același motiv. Cri.șan și Negrllă au ratat două lovituri. în timp qe brașovenii Sulea, Bucur. ’Popescu și Nagy, fotbaliști mult mai puțin cunoscuți, au tras cu p echipa

roșu"ză că n-au luptat cu destulă ambiție și îndrăzneală decit după ce se irul le devenise defavorabil. 0—2.La Craiova, pe o ploaie torențială și pe un teren parcă inundat. Steaua „a înotat" mult mai bine decit Politehnica Timișoara, pe care a și eliminat-o cu 3—1 (2—0).La Brăila, meciul a fost dominat cu autoritate de Sportul studențesc în fața Gloriei Buzău, echipă care, evident. își drămuia puterile pentru penultima etapă a campionatului, decisivă in ceea ce o privește. Să remarcăm, totuși, pofta de ioc a studenților bucureșteni. inteligenta tactică și altruismul finului tehnician Aurel Rădulescu și. firește, cele două puncte marcate de proaspătul tunar din linia fundașilor — Munteanu II — care toate laolaltă au contribuit la categoricul scor de 4—0 (1—0).

Tn ultimii 15 ani — se arată în raport — partidul a urmărit in principal obținerea dreptului Ia o activitate legală lărgirea drepturilor politice si libertăților cetățenești pentru masele muncitoare, remedierea situației precare, materiale și sociale, a celor ce muncesc, înfăptuirea unor reforme structurale — în primul rind a reformei agrare — promovarea unei politici externe de dezvoltare a relațiilor cu toate statele lumii.Creșterea rîndurilor partidului și a influenței sale în rîndul maselor muncitoare a dus la aprobarea de către guvern a cererii de legalizare a P.C.D. Și astfel, după 30 de ani de activitate în ilegalitate, la 8 noiembrie 1977, P.C. Dominican a fost recu» noscut ca partid legal.imediat după legalizare, P.C.D. a hotărit să participe la alegerile prezidențiale și parlamentare din prima jumătate a anului 1978. văzînd în aceasta un mijloc de a-și lărgi influenta, a face cunoscut în toate colțurile țării principiile sale programatice. a intra In contact cu ample sectoare populare ș| a-și lărgi propriile rindurî.Definind poziția partidului fată de actualul guvern dominican, raportul relevă că P.C D., exprimind interesele oamenilor muncii și ale maselor populare care luptă pentru o schimbare tn direcția socialismului, se va opune In mod hotărit punctelor din programul de guvernare favorabile marilor capitaliști autohtoni și străini, directivelor șl măsurilor destinate să protejeze interesele latifundiarilor și ale deținătorilor principalelor avuții ale tării. P.C.D. va m'ilita pentru redobîndirea deplină a bogățiilor țării controlate de societățile străine. P.C.D. va fi în același timp aliatul maselor populare Care au votat pentru Partidul Revoluționar Dominican în speranța de a ieși din mizerie, șomaj, greutăți și lipsuri. Partidul va sprijini revendicările acestor mase 1 cu privire la amnistie, la lărgirea libertăților publice și sindicale, la asistență medicală, învățămlnt pentru toate categoriile sociale, la sporirea salariilor, scăderea șomajului, îmbunătățirea condițiilor de viață ale maselor populare etc.Partidul subliniază fără nfeiapăra CU fermitate nu numai aspirațiile claselor deposedate, dar și interesele intregii națiuni, condamnind ceea ce este negativ și saiutind ce este pozitiv în orice măsură cifică a noului guvern, luptlnd tru înnoirea sistemului actual.

Comunist Dominican — se în document — acționind un fel de prejudecăți, va

V. M

ceca spe- pen- pen-

tru o societate nouă, care va trebui să fie rezultatul creșterii conștiinței maselor populare.Abordind aspecte ale vieții și activității de partid, documentele congresului menționează că, odată cu convocarea acestuia, se încheie o lungă și complexă etapă de dezvoltare a P.C.D., care a deoășit stadiul unui grup de propagandiști revoluționari. transformîndu-se intr-un im- fiortant centru de orientare politică, n prezent. P.C.D. este tot mal puternic ancorat in realitățile naționale — condiție fundamentală a viabilității liniei politice, a transformării intr-un partid de mase. Partidul Iși sporește continuu numărul membrilor, își întărește și îmbunătățește munca sa organizatorică.Documentele congresului pun sarcina intensificării eforturilor pentru ca in următorii ani. pătrunzind tot mai adine In noi sectoare ale maselor populare, P.C.D. să devină o forță politică cu o mare capacitate de luptă, cu rădăcini puternice și tot mai adinei In mișcarea muncitorească, in rîndul maselor țărănești. în rîndurile tineretului studios și ale intelectualității revoluționare, ale femeilor.Concomitent, in documentele congresului se arată că P. C. Dominican se pronunță pentru făurirea unei unități a stingi! care să cuprindă toate forțele progresiste si să aibă ca perspectivă obținerea puterii. Unitatea stîngii. crearea unei ample mișcări unitare cit mai diversificate, cu orientări clar antiimperialiste constituie o necesitate fundamentală a procesului revoluționar dominican. Dar, este evident că, în prezent, pentru a realiza acest obiectiv trebuie să se producă noi convergențe și regrupări politice. în acest sens, o parte a stingii dominicane, organizată in grupări sau partide, trebuie să prezinte concepții și programe precise, să a- bandoneze scheme dogmatice, să facă eforturi pentru a cunoaște realitatea națională, recunoscînd, in același timp, greșelile comise și admițlnd succesele altora.Referindu-se pe larg la o serie de aspecte aie situației politice internaționale și la activitatea partidului pe plan extern, documentele congresului subliniază că întărirea relațiilor cu partidele comuniste din America Latină și alte zone ale lumii, schimburile de vederi cu conducătorii unor partide din țările socialiste și capitaliste dezvoltate au dat expresie solidarității P C D. cu lupta acestor partide, prilejuind, in același afirmarea pozițiilor proprii probleme ale mișcării. timp, rein marile

teatre
și norocul — 9, Harap Alb — spec
tacol susținut de Teatrul de ani
mație Bacău — 12.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Vedere de pe pod — 19,30.

precizie și au săltat astfel „Steagul roșu" in semifinale.Astăzi, la prinz, va avea gerea la sorți și deci vom adversar trebuie să se teamă de formația brașoveană la viitoarea etapă a cupei, semifinalele. programate la 27 iunie., Indirect, „Steagul roșu" ș-a revanșat și fată de F.C.M. Galați nentr" insuccesul din campionat : la Buzău, gălățenii au cedat cu 3—1 meciul cu Dinamo București, poate și din cau-

loc tra-afla ce Fruntașii minei fruntașe(Urmare din pag. I)

• Teatrul Național din Cluj-Na- 
pooa (sala mică a Teatrului Na
țional) : A treia țeapă — 19,30.
• Teatrul maghiar, din Cluj-Na- 
poca (sala Atelier a Teatrului Na
țional) : Lumină în Ioc de ploaie
— 17.
• Filarmonica ,,George Enescu* 
(Ateneul Român) : Concert de 
concerte. Dirijor : Mircea Basarab
— 20.
• Radioteleviztunea română (str. 
Nuferilor) : Festival Mozart. Diri
jor : Carlo Zecchi (Italia). Solist : 
Vlad Conta — 20.
• Opera Română : Giselle ■— 19.
• Teatrul de operetă : Suzana — 
19,30.
• Teatrul mic : Pluralul engle
zesc ■— 16.
• Teatrul „Nottara44 (sala Ma- 
gheru) : Adio, Charlie — 19,30.
• Teatrul Giulești : Haina cu 
două fețe — 19,30. (sala Majestic): 
Dragoste periculoasă — 19,30.
• Ansamblul artistic ,.Rapsodia 
română44 : Pe un picior de plai — 
18,90.
• Teatrul „Țăndărică44 : Pescarul

cinema
• Frumoasa și bestia : SALA 
PALATULUI — 17,15; 20.
• Vom mai vorbi la vară : VIC
TORIA — 15; 17.30; 20.
• în ochii tăi e întreaga lume : 
TIMPURI NOI — 14; 16: 18; 20.
• Severino : SCALA — 14,30;
16,30; 18,30; 20,30, FESTIVAL — 
14,30; 16,30; ,18.30; 20.30, FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Aleargă după mine ca să te 
prind : PATRIA — 14; 16,15: 18,30; 
20.30, CAPITOL — 14; 16,15; 18,30; 
20,45, la grădină — 21. MODERN
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20,15.
• O dramă la vinătoare : CINE
MA STUDIO — 10; 12; 14; 16;
18; 20.
• Crăiasa zăpezii — 9,30; 11,30;
13,30; 15; 16,30. Brațele Afroditei
— 18; 20 : DOINA.
• Un trecător în ploaie s LU

CEAFĂRUL — 14; 18,15: 18.30;
20.30, BUCUREȘTI — 14; 16; 18.15;
20.30. FAVORIT — 9: 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20.15.
• înarmat și foarte periculos : 
CENTRAL — 14; 16; 13: 20.
• Vacanță tragică : EXCELSIOR
— 9: 11,15: 13,30; 15,43: 18; 20.15,
TOMIS — 9; 11,15; 13,30: 15,45;
18; 20.
• Lanțul amintirilor : GRIVIȚA
— 9: 11,45: 14.30: 17.30: 20.30.
• Napoli se revoltă : BUZEȘTI 
15,30; 17.30; 20, ia grădină - 21, 
DACIA — 9; 11,15; 13.30: 15,45; 18; 
20.
• Falansterul : BUCEGI — 16; 19.
• Dansul tobelor : GIULEȘTI - 
9; 12; 16: 19. MIORIȚA — 9: 12; 
16; 19.
• Mihai Viteazul : LIRA — 16; 19.
• Praf sub soare : DRUMUL SĂ
RII - 15.30; 18; 20.
• Iubire — 11,45, Fata mexicană
— 14; 16,15, Navigatorul și Sher
lock Jr. — 18,30; 20.30 : CINEMA
TECA.
• Vestul sălbatic : MELODIA — 
9: 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, FLA
MURA — 9: 11.15; 13.30: 15.45; 18; 
20,15
• Clipa : PACExA. — 15; 18,30,
• Cum se trezește o prințesă î 
FERENTARI — 15,30; 17.30; 19,30.
• Evadarea : COTROCENI — 15; 
17,30; 20.

• Să prinzi o stea căzătoare :
FLOREASCA — 9; 11; 13: 15.30;
17,45; 20, GRĂDINA PARC HOTEL
— 21,15.
• Vlad Țepeș : VIITORUL — 
16; 19.
• Inocentul : VOLGA — 9; 11,30; 
14.30; 17; 19.30
• Expresul de Buftea : POPU
LAR — 16; 18; 20.
• Fortăreața invizibilă : MUNCA
— 16; 18; 20.
• Rodeo ; GLORIA — 9; 11,15:
13,30: 15.45; 18: 20,15,
• Vis de ianuarie : COSMOS — 
15; 17,30: 20.
• A fost regăsită compania a 7-a: 
AURORA - 9; 11,15; 13,30: 15,45; 
18; 20. la grădină — 21. GRADINA 
BUCEGI - 21,15.
• Al cincilea anotimp : FLACĂ
RĂ - 16; 18; 20.
• Viața merge înainte : ARTA — 
9; 11.15; 13,30; 15,45: 18; 20,15. la 
grădină — 21.
• Ciocolată cu alune : PRO
GRESUL — 16; 18: 20.
• Șeriful din Tennessee î GRA- 
DIN/\ FLACĂRA - 21.
• Nea Marin miliardar : GRADI
NA FESTIVAL — 21.
• Inspectorul Harry : GRĂDINA 
LIRA — 20,45, GRĂDINA TOMIȘ 
— 21.
• Masca de apă : GRĂDINA 
TITAN — îl.

menite să ducă la creșterea randamentului utilajelor si reducerea cheltuielilor de producție. Faptele sint convineătoare ; de la o productivitate de 6—7 tone pe post, brigada lui Tofană a ajuns. încă din primele zile de la declanșarea întrecerii pe acest an, la 14—15 tone pe un post de șase ore.Tehnica modernă a tras după sine transformări esențiale în structura profesională a brigăzii produce mutații adinei conștiința minerilor ; aceștia, la rîndul lor, . dică nivelul tehnic al producției de cărbune la cote din ce in ce mai înalte.— Tocmai aceea — spunea secretarul comitetului de partid din sector — ocupindu-ne de mecanizare. de progresul tehnic, am puș accentul pe modelarea oamenilor, pe dezrădăcinarea unor mentalități învechite cu privire la posibilitățile de introducere a tehnicii noi. Iată, deși sectorul a dispus de' aceeași dotare, timp de vreo opt luni din anul trecut eforturile materiale făcute pentru mecanizarea și modernizarea producției nu s-au concretizat în rezultate corespunzătoare. Experiența, viața

a-Și în iar ri-

ne-au dovedit că, pînff la urmă, adevărata și singura cheie a rezolvării problemelor o constituie revoluționare» gindirii oamenilor.Un moment de cotitură în schimbarea acestei gin- diri l-a constituit vizita de lucru făcută de tovarășul Nicolae Ceaușeșcu la mina Lupeni în toamna anului 1977, chiar în sectorul IV. Secretarul general al partidului a stat de vorbă cu minerii la locul lor de muncă, în abataj, a studiat atent condițiile de lucru, modul de funcționare a tehnicii din dotație, a cîn- tărit rezultatele obținute, în aceeași zi, la marea a- dunare populară de la Petroșani a minerilor din Valea Jiului, conducătorul partidului și statului, vorbind despre problemele modernizării producției de cărbune, a prefigurat și noua înfățișare a muncii în mină, și noul tip de miner, care trebuie să fie nu numai un miner-specialist, ci și un miner-tehnician.Se poate spune că, de pe acum- îțisuși șeful brigăzii, Valentin Tofană, precum și mulți din ortacii săi se ridică la nivelul cerințelor formulate de secretarul general al partidului. Biografia acestui fiu al minei este sim

plă. dar densă. Fiu al ținui mecanit de mină, el a îndrăgit meseria tatălui său. a ajuna în scurt timp șeful unei echipe de lăcătuși, a urmat școala de maiștri electromecanici mineri, insușindu-și, concomitent, și temeinice cunoștințe despre minerit. Școala practică a mineritului a făcut-o. In brigada condusă de cunoscutul miner Ion Sălăgean. Primit în rîndurile membrilor de partid de organizația din șector, el este acum, Ia o virstă tînără — după înfățișare nu-i dai mai mult de 26—27 de ani — șeful formației de lucru dintr-un abataj de mare capacitate, unul din abatajele dotate cu. cea mai înaltă tehnică din bazinul Văii Jiului.Membrii brigăzii au biografii asemănătoare. 45 dintre ei, 'deci 90 lâ sută, sint poiicaljficați, cunos- cînd atit meseria de miner, cit și meseriile de electrician sau lăcătuș de mină. O parte din șefii de schimb și alți membri ai brigăzii au urmat și cursurfle școlii de maiștri,„,Nu este deci înțîmplă- tor faptul că acest harnic, priceput și entuziast colectiv de muncă și-a propus să extragă peste plan, in anul al patrulea al cincinalului, io ooo tone de cărbune

(din cele 12 000 tone de cărbune cocșificabil cît reprezintă angajamentul fo'- mulat la Începutul anului de colectivul întreprinderii in chemarea adresată tuturor unităților din minieră). Dacă dimineața zilei iunie cantitatea bune cocsiticabil _________suplimentar de minerii de la Lupeni însumează 45 500 de tone — din care sectorul IV are o contribuție de 21 000 de tone — succesul este datorat și faptului că Încă de pe acum angajamentul ambițios. mobilizator al brigăzii lui Tofană pentru acest an este îndeplinit in proporție de peste 80 la sută. Succesele care se prefigurează in viitor dau gir si convingerii exprimate de inginerul Dan Surulescu. directorul minei : „Avem deplina certitudine că in cinstea marilor evenimente ale anului — Congresul al Xll-lea al partidului șl cea de-a 35-a aniversare a eliberării patriei de sub dominația fascistă — vom depăși cu mult angajamentul luat in întrecere. Am declanșat Întrecerea ■minerilor. Aceasta ne obligi să luptăm pentru locul fruntaș".

industria
extrasă

Constantin 
MAGDALIN

• UNIVERSUL - IN 
CONTINUĂ DILATARE. Cele 500 de imagini expediate de observatorul zburător HEAO- 2 al N.A.S.A. indică existența unui quasar la o distanță de 10 miliarde ani-lumină de Terra (se poate imagina ce reprezintă aeeastă cifră, știut fiind că un an-lumină este egal cu 9 600 000 000 000 km)- Consecința teoretică a acestei descoperiri ? Se confirmă imposibilitatea de a fixa o limită expansiunii Universului, Și aceasta datorită faptului că în Univers există prea puțină materie aptă să oprească procesul de dilatare a acestuia. Dar qua-

sarul amintit nu este cel mai îndepărtat de noi : a mai fost reperat un altul la o distanță de 15,5 miliarde ani-lumină. Astronomii au deci toate motivele să anticipeze existența unor corpuri și mai îndepărtate, cu atit mai mult cu cît observatorul amintit a „inventariat", în patru luni, un număr dublu de quasari față de cel cunoscut științei.
• METALE TN CU

LORI PASTELATE. Gama. coloristică a metalelor este săracă de la alb la negru sau albăstrui și de la alb la galben. Cea mai frecventă este culoarea cenușie, fapt pentru

care, de altfel, mașinile, uneltele și utilajele trebuie vopsite. Din dorința de a asigura arhi- tecților metale divers colorate, care să poată fi folosite în realizarea unor construcții cu aspect mai variat, in cadrul Institutului de metalurgie al Academiei de științe a U.R.S.S. au fost create metale decorative colorate, obținute prin acțiunea unor gaze, ai căror atomi pătrund in metal la adincimi de ordinul micronilor. Prin aceae- tă metodă au fost obținute oțeluri de culoare albastră, verde, violetă Și roz. Metoda respectivă permite nu numai colorarea, ci și conferirea unei durități mai mari și a altor calități cerute sortimentului respectiv de metal.

• PERSPECTIVE ÎM
BUCURĂTOARE PEN
TRU VENEJIA. S a t0‘ sorbit de „pielrea Veneției", respectiv pericolul scufundării cetății lagunelor. După rata medie anuală a coborîrii orașului — 5 cm pe an — unii ex- perți estimaseră chiar că, în circa 60 de ani. Veneția ar fi urmat să fie Înghițită de Adriatica. Dar iată o veste îmbucurătoare : încetinirea apreciabilă a ritmului scufundării Veneției, ca urmare a măsurilor de consolidare adoptate. Pe de

altă parte, se acționează și Pentru conservarea frumuseților arhitectonice ale Veneției : unitățile industriale si-au instalat filtre speciale, urmărindu-se, astfel, diminuarea poluării ce afecta grav edificiile și monumentele de marmură ale orașului.
• CÎND CREZI PREA 

MULT ÎN PROPRIILE 
PLĂSMUIRI... Lacapitala Columbiei, s-a desfășurat, recent, timp de. o șăptămi- nă, un așa-zis congres mondial

al O.Z.N.-urilor (obiecte zburătoare neidentificate), cu participarea unor „experți", bărbați și femei, din mai multe țări. Nu se cunosc deocamdată concluziile la care au ajuns participanții. Se știe însă, potrivit relatărilor agenției France Presse, că două dintre congresiste erau cit pe-aci să se înece, chiar în preziua deschiderii congresului, datorită tocmai convingerii lor in existența farfuriilor zburătoare. Celor două femei li s-a părut, în tirpp ce vîsleau într-o barcă pe unul din lacurile din apropierea capitalei, că se apropie de ele în mare viteză un O.Z.N., care a și amerizat la o mică distanță de ambarcațiune, De spaimă, ele s-au aruncat în apă, fiind salvate în ultimul

moment de cițiva trecători care se aflau din intimplare pe marginea lacului. Aceștia au declarat că nu au văzut nici urmă de O.Z.N.-ufi,„
• CE SÎNT BIORIT- 

MOGRAMELE. In Pr°sra- mui universităților din S.U.A. și Canada, precum și dintr-un număr de țări din Europa occidentală a fost Introdus ca obiect de studiu teoria bioritmu- rllor. Potrivit acestei teorii, viața oricărui individ este reglată, chiar din momentul nașterii, de trei ritmuri biologice ; fizic, e- moțional și intelectual. Fiecare ritm, la rîndul lui, este compus din două faze — una pozitivă și una negativă, egale ca durată.

Durata ritmurilor este insă Inegală. Astfel, ciclul ritmului fizic are 23 de zile, cel al ritmului emoțional 28 zile, iar cel al ritmului intelectual 33 de zile. Perioadele în care toate cele trei ritmuri au concomitent valori pozitive sint cele mai favorabile pentru activitatea persoanei respective. Jn acest scop se alcătuiesc, cu ajutorul computerelor, așa-numitele bioritmograme. care oferă Indicii utile pentru planificarea activității individuale. Metoda cunoaște o răs- pindire largă și In rîndurile multor societăți de asigurare, care iau de acum înainte jn calcul, printre celelalte elemente la stabilirea condițiilor de asigurare, și bioritmurile persoanei respective.
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„In Romania socialistă a fost realizat Este necesară sporirea contribuției P. N. U. D.
cadrul optim pentru afirmarea deplină a tuturor 
cetățenilor în toate sferele de activitate"

/ la lichidarea decalajelor economice
Criza energetică va fi capul de afiș al reuniunii 

la nivel înalt a „celor nouă“

Prezentarea Ia Clubul central al presei din capitala Indiei a unei 
cărți consacrate realizărilor țării noastre în acest domeniu

DELHI 13 (Agerpres). — în cadrul unei mese rotunde, organizată de Institutul internațional indian de cercetări in problemele păcii, la Clubul central al presei din Delhi a fost prezentată cartea „DREPTURILE OMULUI ÎN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA. REALITATEA FAPTELOR. UN EXEMPLU DE APLICARE CREATOARE A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE". Apărută în editura „Alfa Publications", din Delhi, sub semnătura prof. dr. R. N. Trivedi, șeful secției de științe politice a Universității Ranchi-India, cartea este prefațată de Harbhajan Singh, directorul Institutului internațional indian de cercetări în problemele păcii.Masa rotundă a fost prezidată de prof. Sher Singh, ministru de stat la Ministerul Apărării al Indiei. A fost prezent ambasadorul țării noastre la Delhi, Dumitru Niculescu.Deschizînd dezbaterile, Harbhajan Singh s-a referit pe larg la modul in care este rezolvată „intr-un spirit cu adevărat democratic" problema drepturilor omului în Republica Socialistă Româniș. „Am vizitat re- cen t România — ' a subliniat vorbitorul — și am fost bucuros să pot scrie prefața cărții lansate astăzi, în care fac cunoscute propriile mele constatări. Am constatat că poporul român nu numai că este fericit și încrezător, nu numai că se bucură de un standard de viată ridicat în condițiile unei economii moderne, nu numai că muncește cu entuziasm pentru progres continuu și prosperitate, dar se și bucură, de asemenea, de libertăți depline : libertatea cuvîntului, .libertatea de organizare, libertatea de a critica, libertatea presei, a religiei etc. Dar cel mai important fapt este că în România s-a asigurat cu adevărat cadrul juridic și materia! necesar exercitării depline a drepturilor omului, existind condițiile materiale și spirituale ca o- mul să trăiască o viață demnă, e- liberată de grija zilei de mîine, fără teamă, o viață care conferă toate posibilitățile afirmării depline". „Cartea de față — a continuat vorbitorul — ne dă o imagine clară asupra modului cum sînt asigurate drepturile1 omului în România în toate sectoarele vieții sociale, politice și spirituale. Ea este nu numai ilustrativă, dar poate constitui un mijloc de inspirație și pentru alții".

în prefața lucrării, autorul menționează, între altele :„în ultimul timp, Republica Socialistă România a fost victima calomniilor acelora care nici ei înșiși nu le cred, dar care practică exploatarea reprimarea segregația Declarațiile omului «sună fals»".în România din zilele toate formele opresiune, ca șl fenomenele care le-au generat au fost - -___Dreptul la muncă, la vot, la participare Ia conducerea politică șl dreptul la educație sînt garantate fără discriminare tuturor bărbaților și femeilor din România, atit români, cit și ai naționalităților conlocuitoare — maghiari, germani, evrei, sirbi etc. Cultele religioase își desfășoară activitatea în mod liber și, cu toate că statul se conduce după concepții materialiste, nici un cetățean nu este împiedicat să aibă credință sau convingeri religioase".„O analiză a caracterului reprezentativ al organelor politice republicane sau locale — de Ia M.A.N. la administrațiile județene, orășenești și comunale ; de la conducerea universităților, instituțiilor științifice la uniunile de creație — evidențiază grija respectării unei reprezentări proporționale a tuturor naționalităților — români 88,14 la sută, maghiari 7,91 la sută, germani 1,62 la sută, alte naționalități 2,33 la sută".„Aceste preocupări sînt lesne de înțeles, deoarece în timpul vechiului regim românii au fost martorii unor grave prejudicii aduse drepturilor omului, iar respectarea lor strictă astăzi este o realizare de care regimul comunist este pe bună dreptate foarte mindru"., „România își face o preocupare prioritară din a asigura celor 1,7 milioane cetă- , țeni de naționalitate maghiară aceleași drepturi ca ale cetățenilor de naționalitate română, pentru a nu suferi nici un fel de discriminare". „Tendințele de denigrare a adevărurilor nu sînt decît atitudini răuvoitoare ale unor ziariști în goană după senzațional, rezultatul activității unor cercuri care nu văd cu ochi buni politica independentă a României".„România este o țară cu porțile larg deschise, oricine avînd posibilitatea să vadă și să constate că toți cetățenii țării, indiferent de naționalitate, religie și sex, se bucură deplin

omului de către om, drepturilor elementare, rasială și subjugarea, lor despre „drepturilenoastre,de inegalitate șllichidate.

de toate drepturile și libertățile. Drepturile naționalităților conlocuitoare la muncă, educație, cultură, a- sigurări sociale, accesul egal la conducerea statului, a societății sint plin garantate".„Țălul scump al Republicii cialiste România — asigurarea drepturi egale tuturor cetățenilor și naționalităților conlocuitoare pentru participarea lor multilaterală la viata politică, economică și ideologică, precum și dezbateri libere și deschise asupra problemelor cruciale din viața internă și politica internațională — a fost înfăptuit în înțelesul cel mai profund în timpul ultimilor 15 ani, datorită, in principal, geniului Nicolae României secințele grupurilor umane de către om sau grup social și, de aceea, preocuparea sa a fost de a emancipa pe fiecare și pe toți cetățenii români nu numai din punct de vedere politic, dar și social, economic și cultural".In prefață sint prezentate pentru fiecare aspect în parte cifre concrete, care ilustrează situația reală și modalitatea practică în care sint soluționate in România problemele respectării drepturilor 'fundamentale ale omului.în partea finală a volumului se dau extrase din Constituția Republicii Socialiste România, din Legea electorală. Legea pentru organizarea administrativ-teritorială. Legea organizării și funcționării consiliilor populare, din Statutul F.U.S., din alte legi și decrete care consfințesc drepturile fundamentale ale cetățenilor României socialiste și asigură condițiile pentru transpunerea acestora în viață.Prof. Sher Singh a evidențiat, Ia rîndul său : „în România drepturile omului au un cimp larg de a- firmare, ca urmare a creării condițiilor fundamentale, cele mai favorabile din punct de vedere material și spiritual, care asigură în mod real traducerea în viață a acestora, a exercitării lor depline. Prin dezvoltarea economică remarcabilă, abolirea nedreptății sociale și prin progresul in domeniul culturii, în România s-a realizat practic cadrul optim pentru deplina a- firmare egală a tuturor cetățenilor, în toate sferele de activitate, atît pe plan material, cit și spiritual. O asemenea societate lipsită de exploatare și inechitate oferă un cadru adecvat demnității umane".

sentimentelor creator al Ceaușescu. a cunoscut exploatării

de-So- de

umanitare și președintelui Președintele personal con- omului sau a

Intervenția reprezentantului României la sesiunea Consiliului de 
Administrație al Programului Națiunilor Unite pentru DezvoltareNAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — La sediul O.N.U. din New York se desfășoară lucrările sesiunii a XXVI-a a Consiliului de Administrație al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare — P.N.U.D., organismul central de finanțare și coordonare a asistenței tehnice din sistemul O.N.U. Consiliul este format din 48 de state membre, printre care și România. Actuala sesiune este Chemată să stabilească criteriile după care P.N.U.D. să se orienteze în acordarea asistenței în cadrul următorului program de cinci ani (1982—1986), pentru ca programul să-și sporească contribuția la accelerarea progresului țărilor în curs de dezvoltare, la instaurarea noii ordini economice internaționale.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor, șeful delegației române, ambasadorul Teodor Marinescu, a apreciat rezultatele bune obținute de P.N.U.D. în 1978 și dezvoltarea bunelor relații de cooperare dintre România și P.N.U.D. Subliniind rolul primordial al efortului propriu în dezvoltarea economiei naționale, vorbitorul a relevat totodată, impor-

tanța pe care asistența tehnică in
ternațională multilaterală, in primul 
rind cea acordată de P.N.U.D., o are 
în procesul de dezvoltare a țărilor 
rămase în urmă, de lichidare a de
calajelor dintre țările bogate și cele 
sărace, in edificarea unei noi ordini 
internaționale.Reprezentantul "țării noastre a prezentat propunerea ’ un program de P.N.U.D. de lungă anul 2000 — cu o .în 1990 — care să aibă în vedere dezvoltarea rapidă a producției agricole, industriei, căilor de comunicație, accesul larg al țărilor în curs, de dezvoltare la tehnologiile a- vansate. A fost subliniată, de asemenea, necesitatea sporirii contribuției P.N.U.D. la promovarea activă a cooperării tehnice între țările in curș de dezvoltare. în sfîrșit, vorbitorul a prezentat propunerea ca, la viitoarea sesiune specială a Adunării Generale din 1980, P.N.U.D. să prezinte un program propriu de acțiuni concrete pentru promovarea noii ordini economice internaționale în domeniul asistenței tehnice.

LUXEMBURG 13 (Agerpres). — Consiliul Ministerial al Pieței comune a examinat, marți, la Luxemburg, o serie de probleme, între care și fixarea agendei reuniunii la nivel înalt a „celor nouă", programată să aibă loc la Strasbourg în zilele de 21 și 22 iunie. După cum relevă a- genția France Presse, criza energe

tică va constitui capul de afiș al reuniunii Consiliului C.E.E. de la Strasbourg. De asemenea, șefii de stat sau de guvern vor proceda la o trecere în revistă a funcționai sistemului monetar vest-european și vor lua în discuție deficitul grav înregistrat de „cei nouă" în schimburile comerciale cu Japonia.

R. F. G

partidelor opoziției

NICARAGUA

de a se elabora asistență tehnică durată, pînă în primă etapă pînă

Puternică ofensivă a forțelor sandiniste
Lupte de stradă în ManaguaAtacul lansat de sandiniști împotriva zonei militare a aeroportului din Managua a transformat capitala într-un cîmp de bătălie, relatează agenția France Presse. Forțele Sandinista care au pătruns luni în capitală controlează, in prezent, mai multe cartiere din sectoarele de est și nord-est ale orașului — Salvado- rita, La Tenderi, 14 de Setiembre, Primero Mayo, Americas și Santa Rosa. Aviația dictatorului Somoza a intensificat, in cursul zilei de marți, bombardarea acestor cartiere, provo- cînd noi victime în rîndurile populației. Corespondenții A.F.P. subliniază că unitățile Frontului sandinist șe bucură de sprijinul cetățenilor.Direcțiunea națională a F.S.L.N. a lansat tuturor combatanților sandiniști apelul de a-și intensifica luptele pentru preluarea controlului asupra întregii capitale. Se precizează că unitățile F.S.L.N. prezente pe fronturile de luptă din preajma Ma- naguei trebuie să avanseze toate in același timp către oraș, pentru a disloca trupele somoziste concentrate în trei puncte principale : Centrala poliției, zona Campo Marte și refugiul generalului Somoza, „Bunker". Frontul sandinist a anunțat, totodată, că se pronunță împotriva oricărei încercări de negociere cu „asasinii poporului nicaraguan".

Pe de altă parte, Anastasio Somoza a reafirmat, intr-un interviu televizat, că respinge orice idee de demisie. în pofida luptelor violente ce au loc, practic, țării, șeful minimalizat afirmind că afecta decit potrivit unor estimări, dictatorul ă pierdut, în ultimele zece zile, circa o mie de militari din Garda Națională somozistă.

pe întregul teritoriu al regimului dictatorial a situația de criză internă, ciocnirile armate nu ar o parte a capitalei. Dar,

agențiile

celebrul

Recrudescența inflației și șomajului în dezbaterea
reuniunii ministeriale 0. E. C. D

Apel la cooperarea internațională 
privind exploatarea hidrocarburilor greleEDMONTON 13 (Agerpres). — Prima conferință a O.N.U. asupra hidrocarburilor grele și-a încheiat lucrările în orașul american Edmonton, statul Alberta. Reprezentanții a 34 de țări au adresat un apel la cooperare internațională și la extinderea schimburilor în domeniul tehnicii de ramură.Potrivit afirmațiilor conținute în mai multe rapoarte ale reuniunii,

petrolul greu, dificil de tratat și, în general, neglijat se găsește din abundență în lume, fiind evaluat la trilioane de barili. Acest petrol greu ar constitui la ora actuală 10 la sută din producția petrolieră mondială, producție care ar putea fi sporită substanțial în momentul în care s-ar pune la punct o tehnică ce ar permite exploatarea în condiții de rentabilitate.
Viața zăcămintelor petrolifere 

poate fi prelungită de peste două ori
De obicei, dupâ ce este exploa

tata, în condiții de rentabilitate cir
ca 30 de ani, o pungă. de țiței as
cunsă în interiorul pâmîntului la 
sute, ba chiar mii de metri, este 
părăsită, deoarece încetează să 
mai fie rentabilă, relevă „Die Welt". 
Dar, după cum atrag atenția spe
cialiștii vest-germani de la Institu
tul de exploatări petroliere din Ha- 
novra, zăcămîntul respectiv nu 
este nici pe departe epuizat, can
titatea exploatată reprezentînd mal 
mult de 30 la 6ută. 70 la sută din 
țiței rămîne în pămînt, fiind inac
cesibil sau greu accesibil, în con
dițiile nivelului tehnic actual al ex
ploatărilor petroliere. în prezent, 
cînd lumea este confruntată cu o

serioasă penurie de combustibil și 
energie, aceasta reprezintă, consi
deră specialiștii, un lux pe care 
omenirea nu și-l mai poate per
mite. Problema care se ridică cu 
toată acuitatea, scrie ziarul amin
tit, este de a pune la punct me
tode adecvate pentru a elibera din 
porii rocilor petrolifere țițeiul pe 
care presiunea naturală sau apa 
pompată în zăcămînt nu-l pot an
trena. Institutul din Hanovra lu
crează în prezent la un procedeu 
care să asigure — pentru început 
— exploatarea a încă 20 la sută 
din țițeiul rămas, ceea ce poate 
contribui în mod însemnat la ușu
rarea actualei crize.

de presă transmit:

Partidele opoziției din Republica Federală Germania — Uniunea creștin-democrată și Uniunea creștin- socială — sint în căutarea unei formule reciproc acceptabile în problema desemnării unui candidat comun pentru funcția de cancelar, în perspectiva alegerilor parlamentare din octombrie 1980. Spre deosebire de întreaga practică postbelică, cînd privilegiul desemnării candidatului revenea automat U.C.D., U.C.S. conso- lîndu-se cu rolul de partener minor în cadrul partidelor „uniunii", la ora actuală această din urmă grupare și-a anunțat candidatul propriu, in persoana lui Franz Josef Strauss, pre-

ședințele acestui partid și șeful guvernului regional din landul Bavaria. în ce privește U.C.D., acesta a optat pentru Ernst Albrecht, președintele guvernului din landul Sa- xonia de Jos.într-o încercare de a aplana divergențele, cei doi candidați s-au în- tilnit, la începutul săptămînii, în Bavaria, pe malul lacului Tegernsee, dar, după cum relatează France Presse, discuțiile n-au dus la nici o înțelegere. Pentru 22 iunie este programată o întilnire a grupului parlamentar al U.C.D./U.C.S. in cadrul căreia Strauss urmează să-și expună intențiile și programul.

PARIS energiei lucrărilor Organizației pentru nomică și ~ care s-a deschis într-o atmosferă încordată — scrie agenția France Presse. Statele Unite au încercat să dezamorseze criticile care vizau politica lor petroliera, angajîndu-se să-și reducă consumul.Profunda neliniște a Occidentului în fața agravării situației . economice și recrudescenței inflației și șomajului a marcat intervențiile miniștrilor de externe ai celor 24 de state membre ale O.E.C.D. în intervenția sa, ministrul de externe al Franței, Jean Franqois-Poncet, a

13 (Agerpres). — Criza a monopolizat ansamblul conferinței ministeriale a Cooperare Eco- Dezvoltare (O.E.C.D.), miercuri la Paris încordată
subliniat partea de responsabilitate ce revine Statelor Unite în actuala criză energetică. „Principala țară capitalistă — a spus Poncet — nu a putut, in pofida cătorilor săi, să turile de petrol".în ce privește merciale interoccidentale și neliniștea țărilor capitaliste in fața noii degradări a balanțelor de plăți, Japonia, ca și S.U.A. în materie energetică, a adoptat o atitudine defensivă. Intuind că țara sa va fi criticată pentru politica comercială protecționistă, ministrul nipon s-a grăbit să anunțe că guvernul de la Tokio a hotărît să accepte liberul schimb ca principiu de bază.

eforturilor condu- stăvilească impor-schimburile co-

pentru progresul țărilor în curs de dezvoltare
La încheierea sesiunii Consiliului Dezvoltării Industriale al O.N.U.D.I.în ansamblul dezbaterilor internaționale largi consacrate problematicii majore a noii ordini economice internaționale — dezbateri pe care sesiunea a V-a a U.N.C.T.A.D. le-a proiectat din nou in centrul atenției opiniei publice — se înscrie și recenta reuniune de la Viena a Consiliului Dezvoltării Industriale. Practic, aceasta a m urcat un moment de virf în pregătirile pentru cea de a treia Conferință generală a Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.-III).Pe agenda de lucru a Consiliului s-au aflat probleme de o deosebită actualitate, intre care evaluarea progreselor pe calea îndeplinirii „Declarației" și „Planului de acțiune" de Ia Lima privind dezvoltarea și cooperarea industrială și a deciziilor și recomandărilor celei de a șaptea sesiuni speciali a Adunării Generale a O.N.U. : sistemul de consultări pentru promovârea dezvoltării industriale a țărilor în curs de dezvoltare ; banca de informații industriale și tehnologice ; fondul de dezvoltare industrială ; integrarea femeilor in pro- cesul dezvoltării și altele.Dezbaterile generale și discuțiile specifice privind diferitele puncte de pe agendă au întregit cu cifre și fap- . te tabloul complex al realităților economice internaționale, îndeosebi situația critică a țărilor în curs de dezvoltare în eforturile lor îndreptate spre accelerarea procesului de industrializare. ca una din pirghiile principale ale progresului lor economic și social, întăririi independenței și suveranității naționale și reducerii decalajelor față de țările dezvoltate. Reprezintă, desigur, un motiv de legitimă preocupare faptul că — așa cum de altfel s-a evidențiat și în cadrul lucrărilor U.N.C.T.A.D.-V — în pofida resurselor considerabile do care dispun, ponderea țărilor in curs de dezvoltare in producția industrială mondială continuă să rămînă, dc o jumătate de deceniu, in jur de 7—S la sută, că țările continentului african contribuie astăzi cu numai 0,5 la sută la producția industrială mondială etc.Ponderea țărilor în curs de dezvoltare în producția din unele sectoare- cheie ale economiei naționale se men

ține, de asemenea, la un nivel scăzut în comparație cu potențialul lor : a- proximativ 5 la sută în producția siderurgică mondială ; 15 la sută —, in cea de ingrășăminte etc.Pornind de aici, cea de a doua Conferință Generală a O.N.U.D.I. și, ulterior, sesiunea a șaptea specială a Adunării Generale a O.N.U. stabiliseră drept obiectiv prioritar creșterea de peste trei ori in actualul sfert de veac a ponderii țărilor în curs de dezvoltare in producția industrială a lumii, in așa fel incit aceasta să ajungă la cel puțin 25 la sută in anul 2000. Oricit ar putea să pară de cutezător, privit prin prisma eforturilor ce se

tei care trăiește în țările în curs d.e dezvoltare reclamă susținerea eforturilor de industrializare prin resurse financiare egale ca mărime cu totalul cheltuielilor militare mondiale pe o perioadă de numai cinci ani. Iată, deci, incă un exemplu al efectelor binefăcătoare pe care le-ar avea reducerea cursei iraționale a înarmărilor și a bugetelor respective, trecerea la măsuri efective de dezarmare.Așa cum a rezultat din lucrările Consiliului Dezvoltării Industriale, un instrument nou, esențial pentru abordarea sistematică, la scara mondială a problematicii privind industriali
CORESPONDENTĂ DIN VIENA

j s cer întreprinse pentru atingerea lui, ■acest obiectiv este totuși modest dacă se are în vedere că chiar prin realizarea sa disproporțiile în ce privește producția industrială pe locuitor în țările dezvoltate și, respectiv, în curs de dezvoltare vor rămine in continuare substanțiale ; în cel mai bun și mai fericit caz — ca să nu spunem iluzoriu — raporturile s-ar reduce de la 31 1, cit sint in prezent, la 9/1, în anul 2000.Avindu-se în vedere acest obiectiv global, în cadrul O.N.U.D.I. s-a trecut la definirea unor obiective minimale pînă în anul 2000 pe sectoare industriale prioritare pentru țările în curs de dezvoltare, ca, de pildă, 22-25 la sută în producția de oțel, 30 la sută in producția agroindustrială, precum și la examinarea căilor și mijloacelor materiale și umane necesare pentru atingerea lor. Potrivit unor estimări recente, pentru atingerea obiectivului de la Lima, în următoarele două decenii sînt necesare investiții de aproximativ 2000 miliarde dolari, nivelul investițiilor industriale urmind să se situeze la 40—60 miliarde dolari anual în perioada 1980—1990 și la 120—140 miliarde dolari anual în deceniul 1991—2000. Cu alte cuvinte, atingerea acestui obiectiv de interes vital pentru o proporție de peste 70 la sută din populația plane

zarea țărilor în curs de dezvoltare, ca parte integrantă a eforturilor pentru instaurarea noii ordini economice internaționale, îl reprezintă sistemul de consultări stabilit la O.N.U.D.I. Acesta — se subliniază în documentul final al reuniunii — „oferă țărilor membre un cadru prețios și unic pentru identificarea problemelor legate de industrializarea țărilor in curs de dezvoltare și stabilirea de căi și mijloace in scopul accelerării industrializării lor". în acest sens, consemnăm ca unul din rezultatele principale ale sesiunii, adoptarea unui ansamblu de decizii și recomandări vizînd întărirea și acordarea unei înalte priorități sistemului de consultări industriale și organizarea in 1980—1981 a primelor runde de consultări privind sectorul agroindustrial, formarea de cadre naționale pentru industrie, precum și a unor noi runde de consultări privind industria petrochimică, de îngrășăminte, industria pielăriei și a uleiurilor și grăsimilor vegetale.în același cadru general de preocupări se situează, ca un alt rezultat concret al sesiunii consiliului, adoptarea hotărîrii de a crea la O.N.U.D.I. Banca de informații industriale și tehnologice. Ăvîndu-și originea, ca de altfel și sistemul de consultări, într-o inițiativă a „Grupului celor 77",

această bancă este concepută ca un instrument pentru intensificarea și înlesnirea fluxului de informații tehnologice și industriale spre și intre țările in curs de dezvoltare, pentru a le sprijini in eforturile lor de a Selecta, asimila, adapta și utiliza tehnologiile condițiilor lor specifice de dezvoltare industrială.Printre rezultatele sesiunii Consiliului Dezvoltării Industriale se cer, totodată, amintite hotărîrile și recomandările adoptate în legătură cu programul bugetului O.N.U.D.I. și programul de asistență tehnică și al organizației pe perioada 1980—1981, precum și cele privind Fondul de dezvoltare industrială, din care se detașează cîteva direcții prioritare de acțiune pentru O.N.U.D.I. în etapa următoare, cum sînt : promovarea cooperării industriale între țările în curs de dezvoltare, măsuri speciale în beneficiul țărilor cel mai puțin dezvoltate, transferul și dezvoltarea de tehnologii industriale, sistemul de consultări industriale și, înainte de toate, întărirea substanțială a activităților operaționale de asistență tehnică ale organizației.La desfășurarea rodnică a sesiunii Consiliului Dezvoltării Industriale — România, alături de celelalte țări socialiste, de celelalte țări membre ale „Grupului celor 77", de toate statele reprezentate la reuniune, a avut o contribuție activă, in spiritul poziției consecvente a țării noastre în favoarea noii ordini economice mondiale, așa cum a fost concretizată în documentele de partid și de stat, inclusiv în recentul Mesaj al președintelui Nicolae Ceaușescu adresat Conferinței U.N.C.T.A.D.-V.Prin rezultatele sale pozitive, sesiunea Consiliului Dezvoltării Industriale se înscrie în efortul de stimulare a dialogului și acțiunii internaționale pe tema dezvoltării economice și sociale a țărilor în curs de dezvoltare, în perspectiva sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. de anul viitor, consacrată noii ordini economice internaționale.
Marin BUHOARA

Convorbiri româno—vest- 
germane. Vasile G1>ga, adjunct ai ministrului afacerilor externe, a avut, la Bonn, convorbiri cu Gunther van Well, secretar de stat, și Klaus Blech, director general al afacerilor politice din Ministerul de Externe al R.F.G., precum și cu Martin Griiner, secretar de stat la Ministerul federal al Economiei. Au fost examinate aspecte privind dezvoltarea relațiilor dintre România și R. F. Germania, precum și probleme internaționale de interes comun, îndeosebi referitoare la securitatea și cooperarea in Europa. Convorbirile s-au desfășurat intr-o atmosferă cordială, de înțelegere și respect reciproc.

Intîlnire Ia Moscova. M<~ nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, a avut miercuri o convorbire cu ministrul afacerilor externe al Angolei, Paulo Texeira Jorge, aflat într-o scurtă vizită la Moscova. S-a procedat la un schimb de opinii referitor la relațiile sovie- to-angoleze și la o serie de probleme internaționale de interes reciproc.
Reuniune egipteano-israe- 

liaîlă. Ea E1 Arich a avut loc miercuri o reuniune a Comitetului militar egipteano-israelian în cadrul căreia au fost examinate probleme legate de continuarea procesului de reinstaurare a suveranității R. A. Egipt asupra zonei Sinai — relatează agenția M.E.N.
Bugetul guvernului con

servator britanic P^zentat înparlament prevede, între altele, reducerea substanțială a cheltuielilor publice, restrîngerea creditului bancar, liberalizarea investirii de capitaluri britanice peste hotare. Se prevede, totodată, o substanțială scădere a impozitelor pe venituri mari, o oarecare reducere a taxelor pe veniturile mijlocii, o mică mărire a pensiilor și înlăturarea impunerilor pe veniturile mici. Sînt sporite, în același timp, impozitele indirecte.
Atentat la Istanbul.In Tur- cia continuă seria atentatelor teroriste, soldate cu victime omenești. Agențiile Reuter și A.P. informează, astfel, că explozia unei bombe plasate în grădina Centrului cultural dintr-o suburbie a orașului’ Istanbul s-a soldat cu moartea a trei persoane și rănirea altor cinci. Poliția a anunțat că atentatul nu a fost încă revendicat și că nu există indicii asupra autorilor săi. în același context, guvernul condus de Bulent Ecevit a propus recent un proiect legislativ, aprobat deja de Senat, care prevede majorarea pedepselor împotriva persoanelor care utilizează sau posedă arme de foc și substanțe explozive.

Șomajul în Franța: 
perspective de 

dublare pînă în 1985
Institutul național de statistică din 

Franța apreciază că în anul 1985 un 
număr de cel puțin 3,7 milioane de 
bărbați și femei vor fi in căutare de 
lucru in această țară. El avertizează 
că acest nivel va fi chiar mult de
pășit in cazul in care rata de creș
tere pe întreaga economie franceză 
nu va atinge 3,7 la sută (cea actuală 
este de 3 la sută), dacă inflația nu va 
fi redusă de la 9 la sută la 5,5 la sută 
în 1985, și, in fine, in ipoteza în care 
comerțul exterior va rămine echili
brat. De remarcat că cifra de 3,7 mi
lioane șomeri avansată de statisticieni 
reprezintă o dublare a numărului 
actual.

La simpozionul internațional 
„Coexistența pașnică și confrun
tarea ideologică", care se desfă
șoară in Suedia, cu participarea 
delegaților din țările europene, 
S.U.A. și Canada, numeroși vor
bitori s-au referit la bunele re
lații statornicite între România 
și țările lor, subliniind impor
tanța pe care au avut-o în acest 
sens contactele dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și șefii 
de stat, și guvern din țările res
pective. Punctul de vedere al ță
rii noastre față de tematica sim
pozionului a fost prezentat de 
reprezentantul român Nicolue 
Mancaș.

După succesul înregistrat pe 
scena teatrului „La Mama" din 
New York, cu piesa „Elisabeta 1“ 
a dramaturgului american Paul 
Foster, colectivul teatrului „Lu
cia Sturdza Bulandra" a inter
pretat, in fața unui numeros 
public, ce a umplut sala pînă la 
refuz, capodopera dramaturgiei 
românești „O scrisoare pier
dută". Publicul a manifestat un 
deosebit entuziasm, jocul artiș
tilor români fiind răsplătit cu 
vii aplauze la scenă deschisă.

Comunicatul comun ceho- 
slovaco-bulgar, dat pubIicită_ ții la încheierea convorbirilor dintre președintele Guvernului R. S. Cehoslovace, Lubomir Strougal, și președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, Stanko Todorov, evidențiază hotărîrea celor două țări de a-și extinde și adinei relațiile bilaterale pe multiple planuri, hotărirea de a acționa și în viitor pentru consolidarea păcii și securității internaționale, pentru dezvoltarea colaborării pe baza principiilor deplinei egalități și avantajului reciproc între toate statele.

Colaborarea științifică în
tre România și R.P.D. Co
reeană. La pbenian a avut loc semnarea planului de colaborare științifică dintre Academia Republicii Socialiste România și Academia de Științe a Republicii Populare Democrate Coreene pe anii 1979—1981. Planul prevede dezvoltarea in continuare a colaborării în domeniul științific între cele două academii, schimburi de specialiști pentru cercetare, documentare de studii și specializare.

Convocarea sesiunii A- 
dunării Naționale a Repre
zentanților Populari a R. P. 
Chineze. Comitetul Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R.P. Chineze, întrunit în sesiune, la Beijing, a hotărît convocarea, la 18 iunie, a celei de-a Il-a sesiuni a actualei legislaturi a A.N.R.P. (Parlamentul) — anunță agenția China Nouă. Comitetul a adoptat proiectul de ordine de zi a viitoarei sesiuni a A.N.R.P., raportul de activitate al Comitetului Permanent, precum și proiectele pentru o serie de legi.

Ministrul de externe al 
Turciei la Teheran. Comunl- catul comun dat publicității la încheierea vizitei la Teheran a ministrului de externe al Turciei, Gun- duz Okcun, subliniază că în cursul convorbirilor au fost examinate aspecte ale raporturilor economice bilaterale, precum și probleme internaționale și regionale de interes reciproc.

Bombardament în Liban. Milițiile de dreapta secesioniste libaneze au bombardat, marți după- amiază, satul Chabaa, din sectorul oriental al regiunii de sud a Libanului.

Ce recomandă dl. Kroc
în numele liberei concurențe

Intre biografii săi există o con
troversă deocamdată nerezolvată : 
unii , susțin că din cantitatea 
de carne și diverse adaosuri sinte
tice consumată pînă acum pentru 
pregătirea chiftelelor („hamburgers") desfăcute prin faimoasa re
țea de restaurante „McDonald’s" 
s-ar putea construi o replică exac
tă a Turnului Eiffel, inclusiv an
tena TV (înălțimea 320 metri), al
ții, dimpotrivă, că s-ar putea ri
dica o construcție și mai impună
toare, un zgirie-nori de proporțiile 
lui „Empire State Building", cot cu 
antenă TV (475 metri). Și unii și 
alții sînt de acord că patronul 
acestei rețele, Ray Kroc, este unul 
din cei mai bogați oameni ai lumii. 
Intr-adevăr, simbolul mănoasei lui 
îndeletniciri, o chiftea vîrită în
tr-o chiflă, peste care este supra
pusă litera „M“, elegant caligrafia
tă, ornează firmele a nu mai pu
țin de 4177 restaurante din S.U.A. 
și din alte 21 de state din încă trei 
continente. Cifra de afaceri anua
lă ? Peste patru miliarde de dolari.

Patron al unei modeste firme de 
articole de sticlărie, Kroc și-a dat 
seama că ideea fraților McDonald 
de a deschide cîteva mici restau
rante unde clientul este servit cit 
ai bate din palme cu un „hamburger" cald, însoțit de o porție 
de cartofi prăjiți, contra unei sume 
modice constituie o adevărată 
mină de aur'. Ca atare, s-a și gră
bit printr-o ofertă ispititoare să 
achiziționeze afacerea pe care o 
puseseră pe picioare. Intuiția, in
tr-adevăr, nu l-a înșelat, chiar dacă 
acest meniu stereotip este lipsit de 
orice gust și nici nu prezintă, mai 
ales datorită adaosurilor sintetice.

o valoare nutritivă deosebită (de 
altfel, americanii i-au și spus in 
derîdere „junk food", ceea ce s-ar 
putea traduce prin „surogat de 
mincare"). Posibilitatea de a rezol
va rapid și fără prea mare cheltu
ială problema mesei i-a suris 
insă americanului de rind, veșnic 
grăbit și in plus neputindu-și per
mite prețurile piperate ale unui 
restaurant „clasic". Și astfel, busi- 
ness-ul inițial al fraților McDonald 
a ajuns să capete proporții gi
gantice.

Devenit „miliardarul chiftelelor", 
Kroc și-a descoperit intr-un tîrziu 
veleități de „literat", gindindu-se 
că nu ar fi rău să împărtășească 
din experiența sa celor dornici de 
a se îmbogăți. In consecință, a scris 
un voluminos op, pompos intitulat 
„Imperiul McDonald" — un adevă
rat imn la adresa capitalismului, 
constituind un document sociologic 
unic in felul său. Oricine răsfo
iește paginile volumului nu poate 
să nu-i recunoască d-lui Kroc meri
tul sincerității atunci cînd acest 
Cresus al „consumației rapide" își 
definește lapidar filozofia : „Poți afla foarte multe despre afacerile unui concurent scotocindu-i prin lăzile de gunoi — spune el. Nu o dată m-a apucat ora 2 noaptea răscolind prin gunoaiele unuia sau altuia din concurenții mei". Ce s-ar 
mai putea adăuga la acest veritabil 
„credo" al societății „liberei concu
rențe" ? Poate, cel mult, îndemnul 
nemijlocit pe care îl conține : 
„amatori de înavuțire, ce mai aș
teptați, suflecați-vă mînecile. Vă 
așteaptă, îmbietoare, atîtea lăzi 
pline ochi...".

E. R.
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