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într-o ambianță de cordialitate și înțelegere 

reciprocă, ieri au continuatCONVORBIRILE OFICIALE DINTREPREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
Dialogul la nivel înalt deschide noi perspective dezvoltării relațiilor prietenești 

româno-zaireze, în folosul ambelor popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale
La Palatul Consiliului de Stat 

au continuat, marți, 18 martie, 
convorbirile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și general ‘de corp de 
armată Mobutu Șese Seko Kuku 
Ngbendu Wa Za Banga, președin
tele fondator al Mișcării Populare 
a Revoluției, președintele Republi
cii Zair.

în aceeașiș atmosferă de cordia
litate și prietenie, de înțelegere și 
stimă reciprocă, cei doi președinți 
au reluat dialogul în probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor româno- 
zaireze.

în a'cest cadru a fost exprimată 
hotărîrea comună de a se acționa 
în continuare pentru amplificarea 
și aprofundarea raporturilor dintre 
România și. Zair pe plan, politic, 
economic, tehnico-științific, cultu
ral. S-au convenit, în acest sens, 
măsuri pentru extinderea cooperă
rii economice în domeniile indus
trial, minier, agricol și în alte sec
toare de interes reciproc, pentru 
lărgirea schimburilor comerciale 
dintre cele două țări.

A fost manifestată convingerea 
' că întărirea conlucrării româno- 
zaireie, pe tărîm bilateral și inter
national, este în folosul și spre bi
nele celor două țări și popoare, 
servește cauzei generale a destin
derii, colaborării și păcii în lume.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe tovarășul Manuel Azcarate, 

membru al Biroului Permanent al Comitetului Executiv ai C.C.
al Partidului Comunist din Spania

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Roman, a primit, in cursul 
zilei de marți, pe tovarășul Manuel 
Azcarate, membru al Biroului Per
manent al Comitetului Executiv al 
C.C. al Partidului Comunist din Spa
nia, care, la invitația C.C, al P.C.R., 
face o vizită in tara noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul 'Virgil Cazacu. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 

.al C.C. al P.C.R.
Oaspetele a transmis tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, din partea tova
rășului Santiago Carrillo, secretar ge
neral al Partidului Comunist din 
Spania, un cald salut prietenesc și 
urări de noi succese în opera de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită, 
din partea sa, tovarășului Santiago 
Carrillo, celorlalți tovarăși din con- 
ducerea partidului un cald salut și 
cele mai bune urări de noi succese 
în lupta pentru bunăstarea poporului 
spaniol.

In cadrul convorbirii s-au relevat 
cu satisfacție bunele raporturi de 
strînsă prietenie, solidaritate și co
laborare existente între Partidul Co
munist Român și PartidulComunist 
din Spania și a fost subliniată do
rința reciprocă de a dezvolta și întări 
și în, viitor aceste raporturi. S-a sub
liniat că dezvoltarea în continuare a 
relațiilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Spania contribuie la consolidarea și 
extinderea legăturilor tradiționale de 
prietenie dintre popoarele român și

spaniol, la aprofundarea colaborării 
dintre România și Spania. S-a reafir
mat dorința ambelor partide de a ac
ționa pentru amplificarea raporturi
lor romârio-spaniole in domeniile po
litic. economic, tehnico-științific, cui-, 
tural, in interesul reciproc, al cau-1 
zei păcii și cooperării în Europa și 
in întreaga lume.

In cadrul schimbului de vederi In 
probleme internaționale s-au eviden
țiat transformările politice, economice 
și sociale care au loc în lume , ca 
urmarea afirmării tot mai puternice 
a voinței popoarelor’ de a trăi libere 
și independente, în pace și colaborare, 
de a-și hotățî singure soarta, de a 
pune capăt vechii politici de domina
ție și dictat.

S-a menționat că In condițiile ac
tuale, cînd se înregistrează o încor
dare a situației internaționale, se 
impune, mai mult ca oricînd, să se 
acționeze în mod ferm pentru reluarea 
și continuarea politicii, de destindere, 
bazată pe respectul independentei și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi și avantajului reciproc, nea
mestecul în treburile interne, re
nunțarea la folosirea forței și la ame
nințarea cu forța, pentru solutionarea 
exclusiv pe cale pașnică, prin trata
tive, a tuturor problemelor litigioase, 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru împiedicarea amplasării . in 
Europa' de noi rachete și. arme nu
cleare. pentru crearea pe continentul 
nostru a unui climat de încredere 
între state, care să favorizeze dezvol
tarea colaborării și cooperării neîn
grădite între toate țările, să permită 
folosirea resurselor fiecărei națiuni în 
scopul dezvoltării sale pe calea pro

gresului și civilizației. S-a apreciat că 
asigurarea securității în Europa este 
de natură să aducă o deosebită con
tribuție la îmbunătățirea climatului 
politic în întreaga lume, la cauza 
generală a păcii și colaborării inter
naționale.

A fost reliefată însemnătatea pre
gătirii temeinice a reuniunii de la 
Madrid, astfel incit aceasta să răs
pundă pe deplin așteptărilor popoare
lor. să dea un puternic impuls întări
rii colaborării și securității pe con
tinentul nostru, să ducă la măsuri 
concrete de dezangajare militară, de 
reducere a bugetelor militare, de în
cetare a cursei înarmărilor si de dez
armare.

A fost exprimată, de asemenea, hotă- 
rîrea celor două partide de a contri
bui activ la statornicirea unor relații 
noi între state, bazate pe echitate 
și justiție, la lichidarea subdezvoltării 
și instaurarea unei noi ordini eoo- 
nomice mondiale.

Schimbul de vederi în probleme ale 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale a evidențiat dorința 
Partidului Comunist Român și Parti
dului Comunist din Spania de a ac
ționa pentru realizarea unei unități 
de tip nou între partidele comuniste 
și muncitorești, pe baza principiilor 
egalității depline în drepturi, respec
tării reciproce a autonomiei-, a drep
tului fiecărui partid de a-și stabili 
propria linie politică, strategia și tac
tica revoluționară, în conformitate cu 
realitățile și condițiile specifice isto
rice, naționale și sociale din tara 
respectivă.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, tovă
rășească.

15 ani de istorie nouă, revoluționară a patriei, 
de puternic avînt creator in construcția socialistă

• •

VREMEA ÎNCEPE SA SE ÎNCĂLZEASCĂ Șl IMPUNE

Azi, in jurul orei 17, 
posturile de radio și 
televiziune vor trans
mite în direct, de la 
Palatul Consiliului de 
Stat, ceremonia sem
nării documentelor ofi
ciale româno-zaireze.

Recuperarea întîrzierii 
prin acceierarea maximă a

OLT

fapt deosebit de semnificativ 
agricultura județului Olt : Ia

Un 
din 
cooperativa agricolă din Virtop s-a 
încheiat insămintarea sfeclei de zahăr 
pe cele 120 hectare prevăzute in plan,' 
iar la cea din Gîrcov această lu
crare s-a executat pe 150 hectare. 
Dealtfel, în unitățile Consiliului unic 
agroindustrial Corabia, din care fac 
pârte aceste cooperative, au și fost 
insămințate cu sfeclă de zahăr 500 
hectare și există teren pregătit pen
tru 1 270 hectare. Dacă avem in ve
dere condițiile climatice din această 
primăvară, realizările bune obținute 
pînă acum la însămînțări sînt, fâră 
îndoială, foarte bune. Ba, mai mult, 
se apreciază că semănatul culturilor 
din prima epocă se va încheia Ia 
termenul prevăzut.

In mod firesc se pune întrebarea : 
cum este cu putință ca, în aceste 
condiții mai dificile de lucru.

însămînțările să 
limitele timpului

. punde tovarășul 
directorul Stațiunii pentru 
nizarea agriculturii Corabia, 
care l-am intilnit pe tarlalele de la 
Gîrcov. „Sînt două elemente noi care 
au contribuit la' grăbirea însămînță- 
rilor și executarea unor lucrări de 
bună calitate — ne spunea directo
rul stațiunii. în primul rind, se lu-

■ crează cu tractoarele și utilajele gru
pat, sub conducerea directă a ingi- 
nerului-șef din unitatea respectivă. 
In acest fel, crește productivitatea 
muncii și există garanția realizării 
unor lucrări . de calitate superioară. 
Explicabil de ce. în ceilalți ani. in- 
ginerul-șef recepționa calitatea însă- 
mînțărilor după încheierea lor. Acum 
conduce nemijlocit, Ia tața locului, 
munca mecanizatorilor și intervine 
cind constată cea mai mică neregu-

se încadreze în
■ optim? Ne răs- 

Marin Andrei, 
meca- 

pe

tovarășului Nicolae Ceausescu la afirmarea
puternica a cercetării științifice■a ■■

In această primăvară a anului 1980 și muncii comuniștilor a .sporit fără 
•■-"se împlinesc 15 ani de cind’ t'oW no- ' „î— ---------------

■1 ill că conducătoare a României con
temporane. partidul nostru comunist; 
a încredințat speranțele si viitorul 
țării. tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Această hotărire a partidului a pro
iectat națiunea română intr-o nouă 
epocă, aceea a materializării celor •• 
mai înalte idealuri ale națiunii noas
tre. idealuri pe care gindul de-abia 
cuteza să le nutrească înainte de 1965.

Sub puternica influentă a gindirii 
revoluționare. înnoitoare,. a tovarășu
lui ’Nicolae Ceaușescu. partidul a 
mobilizat clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea. întregul popor 
la transpunerea în viață a celei măi 
energice, cuprinzătoare și exigente 
strategii tie dezvoltare economico- 
socială multilaterală a țării, menită 
să promoveze România socialistă, in
tr-o perioadă istorică relativ scurtă, 
în rîndUl țărilor dezvoltate ale lumii. 
Politica științifică, consecventă. de 
acumulare a resurselor dezvoltării 
din venitul național a asigurat Româ
niei, in gcești 15 ani, unul din pri
mele locuri in lume în privința rit
mului creșterii economice, o creștere 
fără precedent a capacității indus
triale, modernizarea accelerată a 
agriculturii, care a dat cele mai mari 
producții din istoria lucrării pămin- 
tului în această țară, creșterea con
stantă, stabilă, a nivelului de trai 
al poporului.

Politica bizuirii în primul rind pe 
propriile noastre forțe a determinat 
o uriașă mobilizare a întregului po
por pentru atingerea, într-un răstimp 
cit mai scurt, a capacității de dez
voltare independentă a economiei 
naționale — condiție necesară a unei 
participări plenare lă diviziunea in
ternațională a muncii, la schimbul 
mondial de valori.

Asigurarea in practică a dezvoltării 
și manifestării plenare a democrației 
socialiste, a principiilor eticii și 
echității socialiste, a normelor vieții

pfec’ecieht unitatea întregului popor 
în jurul partidului, al secretarului 
său general, forța și eficienta proce
sului revoluționar din patria noastră. 

In deplină unitate cu politica in
ternă. politica externă a partidului și 
statului, promotoare a prieteniei și 

■ colaborării eu țările socialiste, cu 
statele in curs de dezvoltare și ne
aliniate, a conlucrării cu toate țările 
lumii, fără deosebire dc orinduire 
socială, aduce o contribuție exem
plară la realizarea țelurilor dezvol
tării, consolidarea cursului destin

Prof. Ion URSU
prim-vicepreședinte 

ai Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie

unei noi ordini

la însămîntări 
ritmului de lucru

seamă, definitiv înscrise în cohștiiii- . 
ța universală, precum și o învestitu
ră de increderc fără precedent in 
intelectualiiaiea tehnico-științifică a 
țării, întinerită' cu noi. capabile și de
votate generații.

Sub impulsul și îndrumarea directă 
a tovarășului Nicolae Ccgușescu, 
România și-a însușit pentru prima 
dată o politică de stat programatică 
in domeniul cercetării științifice, dez
voltării tehnologice și introducerii 
progresului tehnic, in concordantă cu 
noile cerințe, ale dezvoltării sale eco
nomice accelerate. ’

întreaga perioadă a ultimilor 15 
ani. marcată de hotăririle congrese
lor și conferințelor naționale ale naț- 
tidului, de elaborarea . Programului 
de făurire a societății socialiste-mul
tilateral ’ ’
României 
amprenta 
științifice „ _________
Ceausescu, se distinge, totodată, prin 
creșterea și înflorirea fără precedent 
a științei și tehnologiei naționale la 
statutul de forțe de producție, pirgbii 
de primă însemnătate in asigurarea 
resurselor dezvoltării, creșterii- veni
tului și avuției naționale, a nivelului 
dc trai și'civilizație al poporului, a 
independenței și participării eficiente 
a țării Ia schimbul mondial de valori.

Creșterile cantitative in baza mate
rială și personalul destinat cercetării 
Si dezvoltării tehnologice, sint. desi
gur. dovezi directe ale grijii mani- ■ 
fesțate de partid si de stat.pent.ru in- ' 
țărirea acestor sectoare de activitate.. 
In perioada 1965—1980, investițiile în 
dezvoltarea capacităților de eerCetw 
au crescut de 15 ori. iar personalul 
de peste 8 ori. atingind in 1980 cifra 
de peste 200 de mii persoane, din 
care peste 70 de mii cu studii supe
rioare. Volumul activității de .cerefeta- 
re. exprimat prin cheltuielile mate
riale și de muncă aferente, a crescut 
de peste 9 ori.

Tot atît de revelatoare sint și. per
fecționările aduse calității muncii de 
cercetare și valorificare a rezultatelor 
acesteia în activitatea economico-so- 
cială, ca urmare a preocupării, in
tense a conducerii de partid și 
de stat de a da însemnatului po
tențial de creație tehnico-științifi- 
că cea mai bună orientare,, cea 
mai eficientă organizare. Astfel; cele 
peste 170 de unități de cercetare ști
ințifică. inginerie tehnologică'și: pro
iectare își desfășoară in p/ezent acti
vitatea sub conducerea institutelor 
centrale, adevărate foruri de directi- 
vare a creșterii si dezvoltării-ramu
rilor economice pe baza cerințelor 
actuale și de perspectivă, a noilor în
făptuiri ale progresului tehnic. Rolul 
determinant 'și marea influență pe 
care acest mod de organizare le are in 
ramurile economiei sînt dovedite e-, 
xemplar de Institutul Central de.Chi* . 
mie. care, sub conducerea tovarășei 
acad. dr. ing. Elena Ceaușescu. .sa
vant de renume mondial... director ge
neral al institutului, președinte al 
Consiliului Național pentru Știintă și 
Tehnologie, a devenit sursa întregii 
dezvoltări tehnologice, a înnoirii pro
ducției. creșterii productivității și 
eficientei celei mai dinamice ramuri 
a economiei românești — industria 
chimică. ' . ,

dezvoltate , și înaintare ia 
spre comunism, ce poartă 
determinantă a gindirii 
a tovarășului .Nicolae

derii, la promovarea 
internaționale.

Sînt numai citeva 
forță promovate cu 
vingere și energie 
Nicolae Ceaușescu, datorită 
România de astăzi a acumulat putere 
economică, bunăstare, o exemplară 
coeziune social-politică și un impre
sionant prestigiu internațional.

Afirmarea puternică a rațiunii, a cu
tezanței și spiritului revoluționar, de
mocrației și a umanismului, încrederea 
statornică în forțele proprii, ca oa
meni, popor și națiune, sint cuceriri 
scumpe ale acestor 15 ani, care des
chid o luminoasă epocă de dezvoltare 
multilaterală a țării, inseparabil le
gată dc opera conducătorului parti
dului și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu.

In contextul acestor prefaceri re
voluționare, înflorirea științei și teh
nologiei, afirmarea valorii creativi
tății tehnico-științifice naționale ca 
resursă de bază a dezvoltării multi
laterale au constituit. încă de la Con
gresul al IX-lea al partidului, o 
componentă majoră a noului curs 
imprimat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu gindirii și practicii politi
ce a partidului și statului. Și în acest 
domeniu, ca in atitea altele, concep
ția secretarului general al partidului 
înlătura în mod argumentat, cu în
țelepciune și hotărire, unele preju
decăți datorită cărora activitatea pro
prie de cercetare științifică nu era 
apreciată la justa ei semnificație și 
valoare, fiind considerată numai, ca 
o parte a activității culturale, ca 
necompetitivă in raport cu alte 
pîrghii ale progresului economico- 
sociai și cu activitatea tehnico-știin- 
țifică din străinătate. Combătind. 
■această mentalitate, orientarea poli
tică dată de secretarul general al 
partidului la cel de-al IX-lea Con
gres. de a se lega știința de produc
ție, de viață, de înscriere a cercetării 
proprii în mod nemijlocit in efortul 
întregului popor de înfăptuire a 
obiectivelor dezvoltării economico- 
socialc. a marcat o profundă reașe
zare revoluționară a rolului științei 
și tehnicii naționale in ansamblul ac
tivității economico-sociale. Ea a în
semnat. totodată, un act de dreptate 
față de valoroasa tradiție a școli
lor științifice și tehnice românești, 
care au dat omenirii contribuții de

dintre ideile- 
arzătoare con--.

de tovarășul..—îi.-j cărora

Ritmuri înalte

La C.A.P. Drănic, județul Dolj, se însâmînțeazâ de zor sfecla de zahăr

urmare, în această formă 
organizare, specialistul agri- 

un rol activ, participă la

sgS

Foto : A. Papadiuc I L

lă. Prin 
nouă de 
col are 
efectuarea lucrărilor și poartă răs
punderea pentru calitatea dor, alături 
de mecanizatori. în al doilea rînd, 
ceea ce ne permite să grăbim lucră
rile este -folosirea la. întreaga capa
citate a tuturor mijloacelor mecani
ce de care dispunem. Nu mergem pe 
încercate, cu cite o semănătoare. 
Cînd terenul permite, intră la lucru 
întreaga formație de mecanizatori. 
Este bine să se procedeze așa, deoare
ce nu poți ști cum va fi vremea a 
doua zi. Noi am fi fost pe terminate 
cu semănatul sfeclei dacă am fi avut 
erbicidele necesare. Acum ne-au fost 
livrate și lucrăm din plin".

Am constatat pe viu ce avantaje 
prezihtă organizarea formațiilor mari
(Continuare în pag. a III-a)

(Continuare în pag. a V-a)

Pe șantierul hidrocentralei ,,Porțile de Fier" li.

Cu fiecare zi. constructorii și 
montorii de pe șantierul hidrocen
tralei „Porțile de Fier“ II amplifică 

’ ritmurile de execuție, pregătind 
trecerea la noi și importante faze 
de lucru hotărîtoare în realizarea 
marelui obiectiv. De la începerea 
lucrărilor și pînă în prezent, s-au 
excavat peste 5 milioane mc in 
marnă și balast, 2 milioane m c ex-

de execuție
cavați 
umpluturi în platforme, drumuri și 
diguri, la care se mai adaugă cei 
38 000 mp pereți de etanșare din 
beton. 95 000 m c betoane. 23 000 mp 
saltele de fascine depuse pe fundul 
Dunării și alte lucrări. In ritmuri 
superioare graficelor zilnice se con
tinuă. totodată, lucrările de exca- 
vații și dragaje. (Virgiliu Tătaru).

sub apă. 3,8 milioane m c

stat.pent.ru
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Zîmbete senine, 
florile

tncepind din această primăva
ră, metalurgiștii băimăreni vor 
deveni și producători de... flori. 
Mai precis, in incinta Întreprin
derii metalurqice de metale 
neferoase din Baia Mare s-a a- 
menaj.at, cu forțe proprii, o seră 
de flori, care va primi căldura 
chiar de la cuptorul de zgură 
al întreprinderii, care se risipea 
pînă acum in... aer. In această 
primăvară vor înflori primele 
70 000 de garoafe. Tot atitea- I zîmbete senine in casele oame-

■nilor.
Pu/m ci nrin. n.l.t.p. nărti. m.n/i
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altul, de antrenare directă și imediată 
a oamenilor la rezolvarea unei pro
bleme de producție ?“

Și tovarășul Szabo continuă : „Să 
luăm, de pildă, propaganda vizuală. 
Este clar, ea trebuie să-ți spună ceva,

îndrumarea lor trebuie să fie cana
lizată spre aspectele esențiale ale 
producției. în ultimă instanță, mun
ca îl va forma și ca om, îi va dez
volta simțul datoriei, spiritul întra
jutorării muncitorești^.

Organizația comuniștilor de la pre
lucrări mecanice-galvanizare din în
treprinderea de aparataj electric auto 
și motoare electrice din municipiul 
Sfîntu Gheorghe desfășoară o activi
tate bine ordonată, pe baza unor

„Eficiența muncii de partid

materiale economisite. Am putea, de 
asemenea, menționa un șir de acțiuni 
privind înlocuirea de materiale cu al
tele mai ieftine și cu calități superi
oare, recuperarea si recondiționarea 
unor piese, îmbunătățirea unor teh
nologii. Faptul că. anul trecut, la 360 
de muncitori s-au înregistrat două 
absențe nemotivate este o elocventă 
dovadă a formării unui înalt spirit de 
disciplină muncitorească. într-un sec
tor de muncă unde nu se poate spune 

că se lucrează cu 
mănuși și în ha
late albe, ci dim
potrivă.

Cum și prin alte părți mai 
există destule cuptoare de zgu
ră și căldură, așteptăm vești 
despre preluarea inițiativei băi- 
mărenilor. Le vom găzdui aici, 

■Cu toată... căldura.

Ghemotocul 
din autobuz

La terminarea programului 
lucru, Eta Szilagyi, încasatoare 
pe autobuzul nr. 1 barat . din 
Satu Mare, a zărit în ruptura de 
la tapiseria unui scaun un ghe- 
motoc. S-a apropiat de respecti
vul scaun al autobuzului si, cind 
colo, ce să vezi ? „Ghemotocul" 
era un portofel cu o mare sumă 
de bani, dar fără nici un act care 
să indice păgubașul. L-a dus de 
îndată la miliție, dar le-a anun
țat și pe colegele sale să dea 

, „sfoară" printre călători.
Si astfel, din om în om. din 

omenie in omenie, vestea a ajuns 
și la păgubașă : o muncitoare de 
lu întreprinderea „Mondiala".

Telegrama 
...melcului

Cititoarea noastră Elena Bala
ian din Arad, strada Bradului 
nr. 55, a trimis unei rude bol
nave din Galați un colet poștal. 
Pentru a fi sigură că respectivul 
pachet va ajunge la destinație la 
tifnp, l-a însoțit și de contra
valoarea unui așa-numit „aviz 
prin telegramă"., Mai exact, să 
i se comunice prin telegramă 
dacă și cind ă primit respectiva 
rubedenie pachetul respectiv. Sî 
iată că E.B. din Arad a fost în
științată prin telegrama mult aș
teptată cu înscrisul „Galați 
1/10058—30—3—2000“ și. la sfirșit, 
cu un alt înscris: „col. 55—Arad-r- 
252-23—2—19S0—2971r-l—2023".

Un singur lucrw nu- specifică 
telegrama : timpul în care a a-, 
juns de la Galați la Arad. Ni-l 
spune cititoarea : 2 (două} săp- 
tămini!

âe

Ce părere are... melcul?

De la plus 
la minus

din orașul Bocșa al 
fun-

Lotul
Trustului de îmbunătățiri 
ciare Timiș avea ca gestionar pe 
Gligor Cazacenco. Gestionarul 
avea în grija lui. intre altele, și 
motorină. Atît motorina, cit și 
amatorii de chilipir ii cam fă
ceau cu ochiul. Ce Și-o fi zis 
Gligor al nostru ? „De ce să nu 
obțin și eu un «ce profit» de pe 
urma motorinei, că doar mi-am 
creat singur un... plus in gestiu- 
ne A sustras 1 700 de litri, 
dar nici n-a apucat bine s-o co
mercializeze că a' și intrat pe 
fir miliția. Acum — după cum 
ne semnalează corespondentul 
nostru voluntar, muncitorul loan 
Rotărescu — de la plusul de mo
torină s-a ajuns la un:., minus 
de gestionar.

Cu un bilețel 
la gît...

băietei de trei ani a fost 
săi pe 
bilețel

Un 
abandonat de părinții 
străzile Brăilei cu un 
prins de o sforicică la gît. pe 
care scria doar atît : „Se numeș
te Radu Vasile, născut 1950“.

Deci, se împlinesc 30 de ani 
de cînd Radu Vasile — acum 
Aftineos Vasile. după numele 
părinților adoptivi — a venit pe 
lume și 27 de ani de cind l-au 
abandonat părinții pe străzile 
Brăilei. Cind s-a făcut mai 
mare, s-a dus la Brăila să-i 
caute, dar degeaba. „Poate că 
nici nu erau din Brăila — ne 
spune el — ci se aflau doar în 
trecere.'Poate că mai am frați 
și surori. Poale că si părinții mă 
caută. Poale că...".

Adresa iui : comuna Dttrău, 
județul Harghita, iar locul de 
muncă — localitatea Marga, ju
dețul Caraș-Severin. „ Am dat 
ambele adrese în nădejdea că 
poate va citi aceste rinduri 
cel care i-a pus bilețelul la 
gît, poate că își aduce aminte de 
el vreo rudă, poate că îl ajută 
cineva, poate că...

Stop frînelor 
defecte!

Șoferul Nicolae Cismaru, de 
la Întreprinderea de transporturi 
auto Olt, a plecat din orașul Balș 
în cursă cu o autoizotermă. De 
unde să știe, omul că ziua aceea 
avea să-i fie și ultima din viață, 
lăsînd in urmă doi copii fără 
tată ? In timp ce a ajuns cu 
autoizoterma intr-o pantă. Cis
maru a văzut că venea spre el 
un autocamion care se deplasa 
în același sens, în fata lui. dar 
care, in loc să urce înainte, a 
început, brusc, să coboare cu 
spatele la vale. Tamponarea n-a 
mai putut.fi evitată și Cismaru 
și-a pierdut viața.

Din ■ cercetările efectuate la 
fața locului de organele de mi
liție • și reprezentanții Inspecto
ratului județean pentru protecția 
muncii rezultă că autocamionul 
a. avut frînele defecte. Fapt ce 
readuce în atenție grija deose
bită pentru trimiterea în cursă 
a. mașinilor numai in bună stare 
de funcționare.

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii
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L-am găsit pe Szabo Zoltân, secre
tarul biroului organizației de bază 
din sectorul prelucrări mecanice- 
galvanizare, nu tocmai in apele lui. 
Să-l întrebăm, din conveniență, cum 
merge treaba ? Evident, n-avea nici 
un rost. Probabil, 
n-avea nici prea 
mult chef de vor
bă. Secretarul 
organizației 
partid avea 
tuși motive 
meinice să 
nemulțumit,
ziua precedentă, 
planul de produc-

. ție consemnase o 
nerealizare de 
cinci la sută.

Cu cîteva mo
mente . .. 
întîlnirii noastre, 
tocmai 
loc o scurtă 
perativă" pentru 
a se analiza si
tuația creată : 
cauze — măsuri.. 
Cauzele — o sla
bă aproviziona
re tehnico-mate- 
rială și lipsa unor 
rile — intervenția 
a maiștrilor și șefilor de echipe.

Avînd în vedere tema investigației 
t noastre — eficiența muncii de partid 
’—eram înclinați să obiectăm că cele 
relatate despre amintita 
constituiau o chestiune 
din tehnico-administrativ, _ , 
normale de serviciu. Secretarul de 
partid a fost însă de altă părere. „Eu 
știu un lucru ; faci producție, faci 
muncă politică, sau invers, faci 
muncă politică, faci producție. Nu 
poți separa una de alta. Să vedem 
ce se întimplă dacă le desparți. N-au 
mers lucrurile cu sedeveurile. Deci 
nu-i vina noastră. Scrii frumos un 
raport, îl înaintezi mai departe, aș
tepți răspunsul. Altă situație. Lip
sește cineva nemotivat. Foarte bine, 
există regulamente, sancționezi și 
gata. Se cheamă că ți-ai făcut da
toria ? Da, din punct de vedere teh
nico-administrativ, dar nu și ca 
membru de partid. Căci atunci se 

i pune firesc întrebarea : unde-i spiri
tul revoluționar, unde-i dîrzenia co
munistă ? în hirtii sau în confrunta
rea directă cu dificultățile ? Ba aș 

' mai spune că și munca politică poate 
1 aluneca pe panta formalismului. Au 

întîrziat Iânos sau. Ion, ce să mai 
I lungim vorba, dă-i la gazeta de pere

te. Dacă-s membri de partid, cu atît 
măi bine, pentru prima adunare de 
partid avem și.exemple negative în 

i referat. Dar atunci cum rămîne cu 
munca de la om la om, mijlocul cel 
mai la indemînă, după experiența 
mea, și cel mai eficient de combatere 
a lipsurilor semnalate la unul sau la

înaintea
avusese

„o-
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depinde, în primul find.
de munca de la om la om“

afirmă un secretar de partid, referindu-se la experiența
organizației din care face parte, și are dreptate

Răsplata hărniciei

sedeveuri ; măsu- 
directă, promptă

operativă 
de or- 
obligații

să-ți atragă privirile, să aibă conți
nut, să fie legată de un obiectiv de 
producție. Dar oare este de ajuns că 
scrie acolo, pe perete, frumos și cu 
calcule, „să lucrăm o zi pe lună cu 
materiale economisite" ? Această che
mare reprezintă un imbold, poate de
clanșa o reacție, dar neînsoțită de mă
suri concrete chemarea își pierde 
ecoul, iar propaganda vizuală devine 
un simplu element decorativ. Altceva 
este cînd spre acest obiectiv converg 
acțiuni diverse. Una dintre ele ar fi . 
receptarea promptă a sugestiilor și . 
propunerilor comuniștilor, ale celor
lalți oameni ai muncii. Cînd munci
torul vede și simte că propunerea 
lui, în cazul cînd i se justifică opor
tunitatea. este imediat aplicată, și 
el, și cei din jurul lui își vor spori 
atenția pentru 'a descoperi. noi re
zerve. Așa a venit zilele trecute, co
munistul Jecza Jozsef cu propunerea

. să fie modificate circuitele de încăl
zire a băilor de nichelare. Propune
rea a fost aplicată chiar a doua zi,. 
ceea ce a dus la sporirea randamen
tului utilajului și la reducerea consu-, 
mului de abur. Un exemplu asemă
nător. dar cu o altă semnificație: 
tratamentistul Ion Iordache a propus 
să se lucreze cu funcționare discon
tinuă la cuptoare, realizîndu-se ast
fel tratarea unui număr mai mare de 
piese cu aceeași cantitate de energie. 
El nu este membru de partid, dar 
și-a exprimat dorința să devină co
munist. Pentru el a fost un prim 
examen, iar pentru noi, comuniștii, 
o primă probă a trăsăturilor sale 
morale. Cu alte cuvinte, aș sublinia 
că și atunci cînd îi pregătim pe cei 
ce urmează'să fie primiți în partid,

planuri de muncă axate pe cerințele 
fundamentale ale producției, cu ana
lizarea periodică a realizărilor sau 
neîmplinirilor, cu repartizări judi
cioase de sarcini, potrivit pregătirii 
și locului în producție al membrilor 
de partid. înainte de toate însă,— 
fapt ce cu greu se lasă cuprins în' 
dări de seamă și procese verbale —î 
direcția principală a activității de 
partid este îndreptată asupra omu
lui, pentru a-1 transforma intr-un 
factor conștient, hotărîtor, determi
nant în desfășurarea normală a pro
cesului de producție, în așa. fel incit, 
cum spunea secretarul de partid, să 
aibă sentimentul că este „director", 
suveran la locul de muncă, că prin 
el se afirmă principiul autocondu- 
cerii muncitorești, că este un element 
de structură-, în angrenajul democra
ției muncitorești.

Evident, nici rezultatele n-au întîr- 
ziat să se vadă. Numai în ultima 
lună, colectivul de muncă al acestui 
sector a consemnat o depășire cu 20 
la sută la producția netă. Două și 
chiar trei zile pe lună se lucrează cu

în ansamblul ei, 
activitatea orga
nizației de partid 
din această între
prindere este bu
nă. Există însă 
aici și organizații 
de bază cu mai 
puțină experien
ță, cu secretari 
aleși pentru pri
ma oară, care au 
nevoie de o în
drumare și mai 
apropiată, de un 
ajutor mai sub
stanțial. Tocmai 
în acest sens ar 
trebui acționat, al 
generalizării ex- 
de pildă a celei a 

sectorul prelu-
perienței pozitive, 
comuniștilor din 
crări mecanice-galvanizare. prin or
ganizarea unui schimb de experiență 
pe viu, fără referate savant elaborate, 
discuții academice și concluzii lipsite 
de obiect. Un asemenea schimb de 
experiență a fost organizat în această 
întreprindere de către Comitetul ju
dețean de partid Covasna privind efi
ciența muncii politico-educative, cu 
participarea reprezentanților mai 
multor comitete de partid din unită-, 
țile economice ale județului. Dar, din 
păcate, referatul prezentat de comite
tul de partid din întreprinderea gazdă 
a cuprins doar o serie de aspecte teo
retice, referiri și citate din documen
tele de partid și mai nimic despre 
aspectele concrete ale muncii, despre 
unele metode și eficienta lor. Nu ar 
fi bine ca. înainte de toate, să fie va
lorificată propria experiență. într-un 
mod mai direct, mai suplu și mai efi
cient ? Cu atît mai mult cu cît ea 
există.

Constantin VARVARA

De la ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat reamintește proprietarilor 
de clădiri (apartamente) și alte 
construcții, situate în raza orașe
lor și municipiilor că. potrivit 
prevederilor legale, trebuie să

plătească pînă la 31 martie a.c. 
50 la sută din primele de asigu
rare datorate pe anul 1980. După 
această dată se plătesc majorări 
de întîrziere.

Cine sint acești oa
meni surprinși ieri di
mineață de obiectivul 
aparatului fotografic 
pe aeroportul interna
țional Otopeni ? Sint 

z țărani cooperatori frun
tași de la C.A.P. Smir
na, județul Ialomița, 
trimiși, drept răsplată 
a hărniciei lor, într-o 
excursie în R.D. Ger
mană. Un premiu a- 
cordat de adunarea ge
nerală a cooperativei 
și pe care îl merită 
din plin pentru mun
ca lor.

Așa cum ne spunea 
cooperatorul Constan
tin Coman, a cărui 
echipă a realizat 10 000 
de kilograme de po
rumb boabe la hectar 
la neirigat, „nici in 
visul viselbr" . nu se 
putea- gindi odinioară 
la o asemenea bucurie, 
fiindcă atunci cind era 
copil avionul îl văzușe 
doar in poza din abe
cedar și se uita la el 
ca la o minune. Gîn- 
duri asemănătoare am 
ascultat și de la coo
peratorii Eugenia Cris- 
tea, Maria Cilibeanu, 
Gheorghe David, Voi- 
ca Corn an, Stana Ber- 
cea, Elena Cilibeanu, 
Ștefana Cristea. Stela 
și Iulian Bîrnaure, 
Gheorghe și Elena Da- 
mache.

Pînă a pleca la Ber
lin, cooperatorii din 
Smirna și-au cunoscut

mai intîi bine tara, vi- 
zitînd cetățile încărca
te de istorie din Mol
dova și Bucovina, dru
murile si popasurile 
lui Horia si Avram 
Iancu din
nia, cetățile de scaun 
de la Alba Iulia, Tirgo- 
viște și Cimpulung. 
Ei; nepoții argaților ce 
slugăreau pe moșiile 
boierești si se urcau 
rar chiar in căruță 
pentru a cruța aman
tele animale de pova
ră, au prins gust să 
viziteze țara și • Euro
pa. Au fost pe rînd în 
Bulgaria și Ungaria, în 
Uniilnea Sovietică și 
Cehoslovacia. Au fă
cut excursii cu trenul 
și autocarul, iar acum 
vor călători cu avionul 

. la Berlin, Leipzig și
Dresda. Ei. țăranii care 
au știut să-și respecte 
cuvîntul < 
fost vorba 
m'entelece 
îndeplinit 
producții 
mari ' atît 
vegetal, cit si in zoo
tehnie.

Cînd adunarea gene
rală a C.A.P. a hotă- 
rit și a votat pe cei 
ce vor pleca în excursie, 
la Berlin, îndeplinind 
condițiile de fruntași 
pentru producțiile ob
ținute în 1979, au în
ceput pregătirile. Cos
tume și pardesie cu 
cea. mai modernă cro-

Transilva-

dat cînd a 
de angaja
te aveau de 

realizind 
mult mai 
in sectorul

jală, geamantane ele
gante, o adevărată în
trecere pentru a fi la 
înălțime. „Atît de bine 
îmbrăcați și cu obrajii 
rumeni, cum o să le 
spuneți celor pu care 
o să intrați Aii contact 
că sînteți 
Răspunsul a 
nim : „O să 
palmele și 
mint".

Poate unii se 
treabă cum vor i 
din cîmp, acum., 
declanșarea campaniei 
cînd atitea sint de fă
cut. Le răspundem că 
la C.A.P. Smirna toa
te lucrările au'Afost 
pregătite pînă la ulti
mul amănunt, iar cei 
400 de cooperatori ră
mași acasă vor ști să 
suplinească lipsa frun
tașilor plecați in călă
torie, mai ales că a- 
cum în campania de 
primăvară majoritatea 
lucrărilor se efectuea
ză mecanizat, iar me
canizatorii din Smirna 
sînt și ei fruntași în
tre fruntași.

Le urăm „călătorie 
plăcută" și, la întoar
cere, spor la muncă 
pentru o recoltă și mai 
bogată !

țărani 
fost ana
le arătăm

ele nu
tu

lips! 
. la

Mihai VIȘOIU 
corespondentul 
„Scînteii"

Foto : E. Dichiseanu

Semnificații ale alegerilor de la 9 martie

VOTUL UNITĂȚII POPORULUI- UN VOT AL FAPTELOR

Un prețios fond de investiții pentru modernizarea
orașului:

în toamna anului trecut, 
municipiul Arad a trăit o 
mare bucurie : conferirea, 
prin Decret prezidențial, a 
Ordinului „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I. 
înalta distincție răsplătea, 
în egală măsură, atît o în
delungată existentă — ani
versarea a 850, de ani de la 
atestarea documentară a 
acestui important centru 
economic și urbanistic al 
tării și 2000 de ani de la 
prima mențiune a cetății 
dacice Ziridava — cît și e- 
forturile remarcabile depuse 
de arădeni pentru renaște
rea municipiului lor in anii 
construcției socialiste. Acest 
fapt vorbește de la sine 
despre civismul arădenilor^ 
despre abnegația cu care 
muncesc pentru ca orașul 
de pe Mureș să devină tot 
mai înfloritor. Cum s-a re
flectat acest spirit de înaltă 
responsabilitate civică și 
patriotică în timpul campa
niei electorale, cum se ma
nifestă el acum. în noua 
legislatură ? ,

— Interesul profund ma
nifestat de alegători fată 
de politica partidului și 
statului nostru de dezvol
tare armonioasă a tuturor 
localităților, de participare 
nemijlocită a cetățenilor la 
înfăptuirea acestei politici 
— ne spune tovarășul MAR
ȚIAN FUCIU, primarul mu
nicipiului Arad—se regă-, 
sește in cele circa 500 de 
propuneri formulate de 
alegători în. timpul campa-

a
>

Putini stîlpi de sus
ținere pentru firele 
electrice, pentru cele 
ale telefoanelor și pu
ține burlane de scurge
re a apei au mai ră
mas, in unele cartiere 
bucureștene,' așa cum 
le-au făcut constructo
rii. Multe dintre ase
menea elemente stra
dale, inclusiv copacii, 
au început să capete 
aspectul unor sorcove. 
Poți 
acești 
foaie 
tate : 
nă“, 
„Preț

citi acum pe 
stilpi ca intr-o 

de. mică publici- 
„Vînd mandoli- 
„Cumpăr pian", 
convenabil ma-

investiția de spirit civic, gospodăresc
niei electorale. în numeroa
sele angajamente luate 
pentru înfăptuirea lor. A- 
ceste propuneri și angaja
mente vizează aproape toa
te domeniile activității eco- 
nomico-sociale a orașului, 
iar structura lor ne indică 
și prioritățile în rezolvarea 
problemelor care-i intere
sează cel mai mult pe cetă
țeni. Peste 240 de propuneri

lor sugerează ideea că ale
gătorii au formulat și anu
mite observații critice în 
legătură cu activitatea unor 
sectoare sociale.

— Așa este. Caracterul 
democratic al dezbaterilor a 
favorizat atît dialogul con
structiv, cît și opiniile cri
tice. Cetățenii au criticat — 
și pe bună dreptate — consi
liul popular și unitățile sale

contri- 
la 

gospodărire a
înainte și care va 
bui in mod substantial 
mai. buna 
orașului, la mobilizarea tu- executarea lor. 
turor forțelor cetățenești.

— Concret, ce ne puteti 
spune acum despre modul 
de realizare a acestor pro
puneri ?

— în răstimpul care a 
trecut de la intîlnirile din
tre candidați și alegători

La Arad, deputați și cetățeni au trecut îm
preună Ia materializarea propunerilor edili
tare formulate în timpul canipaniei electorale

ca

se referă la îmbunătățirea 
activității de gospodărire 
comunală si de înfrumuse
țare a orașului ; 73 au 
obiectiv promptitudinea și
calitatea serviciilor publice ; 
31 — sistematizarea orașu
lui și a circulației rutiere ; 
29 — întreținerea și gospo
dărirea fondului locativ ;
22 — instituțiile de înyățâ- 
mînt, cultură și ocrotirea 
sănătății. Un număr impor
tant de propuneri privesc 
amenajarea zonelor de 
grement, respectarea 
melor de conviețuire 
cială, creșterea rolului 
ciatiilor de locatari și
mitetelor de cetățeni în via
ta publică a cartierelor.

— Atît numărul mare de 
propuneri, cît și conținutul

a- 
nor- 

so- 
aso- 

co-

de specialitate pentru nerea- 
lizarea planului la construc
ția, de locuințe. Au formu
lat observații și cu privire 
la igiena și dotarea necores
punzătoare a unor piețe, ne- 
realizarea la timp a unor 
spații comerciale din cartie
rele noi, slaba activitate a 
sectoarelor de salubritate. 
Am numit citeva domenii 
mari, dar criticile au vizat 
deopotrivă . situații, cazuri, 
fenomene si responsabili
tăți individuale. Dacă vreți 
să știți, am fost criticați și 
pentru amănuntul că cea
surile publice nu merg în
totdeauna cum trebuie. Ce 
relevă acest fapt ? Că n-a 
fost un dialog festivist, ci 
unul angajant. de lucru, 
care va continua și de acum

au și fost înfăptuite 50 de 
propuneri. Printre cei mai 
întreprinzători deputați, 
care au acționat în acest 

. sens, se remarcă Ion Pavu,
Vasile Batocea, Czegedy 
Iosif, Mircea Stoian și alții. 
Două unităti de alimen
tație publică, de pildă, 
pentru a răspunde mai 
bine unor necesități ale ce
tățenilor. au fost reprofila
te în rotiserie și respectiv 
„Gospodina". Soluționate au 
fost, de 
punerile 
cartierul 
toare la 
culatiei' auto. Pe 10 ;
au început lucrările 
modernizare și canalizare, 
ca și cele de amenajare a 
lacului Pădurița. Sint lu-

âsemenea. și pro- 
cetățenilor din 

Pirneava referi- 
sistematizarea cir-1 

străzi 
> de

crări obișnuite, care nu ne
cesită investiții, și de aceea 
s-a și trecut operativ la 

în rîndul 
priorităților pe acest an se 
situează' însă — asa cum 
au cerut alegătorii — pro
punerile referitoare la ter
minarea cu un an mai de
vreme a spitalului județean 
cu 700 locuri și a policlini
cii ; terminarea casei de 
cultură a orașului, extin
derea termoficării în zona 
Teatrului de stat, construi
rea a două școli cu 24 săli 
de clasă — obiective de larg 
interes 
obște și la realizarea căro
ra s-au angajat să partici
pe toti cetățenii..

Propunerile făcute 
campania electorală Vizea
ză. firește, activitatea de- 
putatilor. a consiliului 
popular, pe întreaga legi
slatură. în sesiunea de con
stituire a consiliului popu
lar vom informa pe larg 
deputății asupra măsurilor 
stabilite pentru aplicarea 
tuturor propunerilor, asu
pra eșalonării acestora. în 
funcție de importantă și 
fonduri, pe etape. O primă 
analiză efectuată de noi 
ne-a condus la concluzia că 
peste 100 vor putea fi so; 
lutionate în acest an. alte 
200 în anul viitor, iar cele 
120 
vor 
liză 
tale 
restrinsă de propuneri, de-

pentru întreaga

în

care necesită investiții 
fi înaintate spre ana- 
organelor departamen- 
de resort. O categorie

„Cumpăr^ 
șină". „î n c h i r i e z“, 
„Predau lecții de ma
tematică". ..'Fac schimb 
de apartament"... Și 
cite altele asemenea !

Este greu de înțeles 
cum li se pot permite 
unor asemenea „ofer- 
tanti" și „beneficiari", 
în condițiile cînd în 
Capitală există o pu
ternică rețea comer- 

creată anume în 
scop, „Consigna- 
iar în presă, 
publicitate, să

cială 
acest 
tia", 
mica 
mai lipească în conti
nuare pe pereții case
lor și pe toate ele
mentele stradale coli

de hirtie cu astfel de 
„înscrisuri". Practica 
începe să fie mai răs- 
pindită chiar decit 
aruncatul cojilor 
semințe pe stradă 
zvîrlitul biletelor 
călătorie în stațiile 
tramvai.

E de neînțeles cum 
se face că Adminis
trația domeniului pu
blic nu ia nici o mă
sură. - Cu atît mai de 
neînțeles, cu cît fieca
re amator de anunț iși 
lasă pe peticul de hir
tie lipit pe stîlp și 
adresa de-acasă. (Gh. 
Graure).

de
Și 
de 
de

65 de grame. Care să 
«>£ie explicația acestui 
preț piperat ? Iată ce 
ne spune loan Szel- 
meczi. șeful unității 
nr. 6 de reparații apa
rate electrice de uz 
casnic al cooperativei 
„Metalo - lemn" 
Satu Mare :

— înlocuirea
simple rezistente costă 
70 de lei (56 lei piesa, 
14 lei manopera), în- 
trucît odată cu rezis
tența se 
inutil — 
torului, 
fierului

din
unei

înlocuiește — 
și talpa călcă- 
Adică punem 
de călcat o

talpă nouă, iar pe cea 
veche, care este la fel 
de bună ca și una 
nouă, o aruncăm la 
fier vechi sau o res
tituim clientului, deși 
acesta nu are ce face 
cu ea. (Adică 635 de 
grame din dur-alumi- 
niu, cit cintărește o 
talpă, se aruncă la 
fier vechi sau la gu
noi 1). Răspunzătoare 
de această situație nu 
este însă cooperația 
meșteșugărească, obli
gată să accepte această 
situație, ci cei care ne 
livrează, rezistențele

Cît va rezista... „rezistența" risipei?
Cînd arde rezistenta 

unui fier electric de 
călcat, cetățeanul se 
adresează atelierului 
specializat in reparații 
de aparate de uz cas
nic. Aici operația de

înlocuire a acestei pie
se se efectuează în 
cîteva minute. Acest 
mic serviciu îl costă 
pe client — conform 
tarifului — exact 70 
de lei. Evident, o sumă

în 
o-

exagerată, avînd 
vedere simplitatea 
perației și a structurii 
piesei (a rezistenței), 
care nu este altceva 
decît o sîrmă mai 
groasă în greutate de

Cînd responsabilitatea
pe...

Nu există zi în care 
unitățile economice să 
nu facă tot felul de 
demersuri către calea 
ferată pentru a obține 
vagoane. Și nu întot
deauna răspunsurile 
pot fi favorabile. între 
cei care contribuie la

>

„Primăvara arădeană" - primăvara unor ample acțiuni de 
notă de frumusețe orașului de pe Mureș

gospodărire — va da o nouă
Foto : E. Dichiseanu

pășind posibilitățile actuale, 
rămîn în studiu atît pentru 
consiliul popular, cit și pen
tru organele cărora le-au 
fost adresate.

— Spuneați că datele fur
nizate pînă acum, privind 
traducerea în viată a pro
punerilor făcute de alegă
tori, reprezintă doar o pri
mă analiză. Vor urma și 
altele ?

— Categoric. Nu avern 
dreptul să luăm nici o de
cizie pripită în- legătură cu 
o propunere sau alta. Nu 
avem dreptul să decretăm 
„asta se poate", „asta nu se 
poate" fără o analiză te
meinică. Viata ne-a demon
strat că prin voința si par
ticiparea obștii 
tea propunerilor se 
făptui, iar cetățenii 
sibilitatea să facă 
nent propuneri, nu 
în campania 
Pentru a asigura traduce
rea lor în viată, vom pro-

majorita- 
pot în- 
au po-' 
perma- . 
numai 

electorală.

a-

ceda Ia un sistem de „ana
liză în trepte" a propuneri
lor după cum urmează : în 
adfinările cetățenești pe cir
cumscripții electorale care 
vor avea loc peste cîteva 
zile pentru stabilirea anga
jamentelor ca răspuns la 
chemarea la întrecere a 
Consiliului popular munici
pal Tecuci ; în unitățile ad
ministrative locale si cen
trale cărora le-au fost
dresate ; în comisiile per
manente de deputați ale 
consiliului popular ; în dez
baterile la „Tribuna de
mocrației" și in sesiunile 
trimestriale ale consiliu
lui popular. Fiecare din 
aceste filiere reprezintă 
atît o etapă de analiză, cît 
și una de control asupra 
modului în care se va ac-

• tiona pentru traducerea în 
viață a propunerilor făcute. 
Dealtfel, în răspunsul che
mării la întrecere între 
consiliile populare munici-

pale, pe care-1 vom aproba 
în prima sesiune, ne-am 
propus să realizăm în acest 
an. prin acțiunile voluntar- 
patriotice, lucrări în va
loare de peste 350 milioane 
lei — iar o bună parte din 
obiectivele incluse in pro
gramul de lucru provin toc
mai din rîndul propunerilor 
făcute de alegători.

...Seriozitatea cu dare sînt 
studiate și analizate propu
nerile alegătorilor, modul 
operativ de trecere la apli
carea lor în viată. în cazul 
celor care nu necesită, in
vestiții, reprezintă o garan
ție că acest important te
zaur al gindirii obștii ora
șului va fi valorificat din 
plin, că el va constitui 
principala investiție, de in
teligentă și spirit gospodă
resc, pentru continua dez
voltare a orașului in ac
tuala legislatură.
Constantin PRIESCU 
Mircea DORGOȘAN

V

nu ca piese de sine 
stătătoare, ci doar îm
preună (și montate) 
cu tălpile de călcător.

— Cit l-ar costa pe 
cetățean doar înlocui
rea unei rezistente fără 
a suporta și costul tăl
pii ?

— Precis nu pot spu
ne. că nu cunoaștem 
prețul separat. în orice 
caz, ar costa cu citeva 
zeci de lei mai puțin.

Iată deci o situație 
păgubitoare și pentru 
buzunarul clientului și 
pentru stat. (Octav 
Grumeza).

în timp ce unele uni
tăți economice simt acut 
lipsa vagoanelor, altele 
le risipesc. în timp ce 
în magazine se simte 
lipsa unor produse, ele

stau uneori prin gări 
amenințate cu degra
darea. Ce-ar fi ca or
ganele cu atribuții de 

. control în acest dome
niu să descindă mai

des prin gări pentru 
a scoate de pe „li
nia moartă" asemenea 
practici dăunătoare ? 
(1*. Constantin).

Antene colective... ale nimănui?

staționează
moartă

această situatig sint 
adeseori chiar... solici
tanta. Cum ? Simplu 
ca bună ziua. în gara 
„Progresul", de pildă, 
se aflau, în ziua de 10 
martie, 28 de vagoane 
ale întreprinderii de 
produse, zaharoase, ne-

descărcate de aproa
pe o lună de zile ; 
alte 15 vagoane, apar- 
tinînd unor unități co
merciale, stau nedes
cărcate între 6 și 15 
zile.

Rezultatul acestui 
„spirit" gospodăresc ?

Numeroase blocuri 
de locuințe din Piatra 
Neamț sînt prevăzute 
cu antene colective de 
radio și televiziune, 
fapt care scutește pei
sajul frumosului oraș 
de „pădurea" de pe a- 
coperișuri. ■ întreține
rea și asigurarea func
ționării acestora sint 
însă o problemă nere
zolvată. Inițial, ante
nele colective au fost 
încredințate Exploată
rii de gospodărie co
munală și locativă. 
Apoi, din nu se știe 
ce motive; au trecut 
în grija asociațiilor 
de locatari, care se 
descurcau cum puteau. 
Și cum nu se prea pu
teau „descurca" — din

lipsa specialiștilor — 
au apelat la cooperati
va „Prestarea", care 
cooperativă, la rîndul 
ei, s-a descotorosit și 
ea repede de contrac
tele încheiate în acest 
scop din motive de... 
rentabilitate.

Din nou antenele 
respective au ajuns 
pe mina Exploatării 
de gospodărie comu
nală, care însă nu 
poate efectua reparați
ile, 
nul 
re 
zute piese de schimb 
pentru acestea. Așa
dar, în cazul unei de
fecțiuni la antenele 
colective, zeci de lo-

întrucit în pla- 
de aproviziona- 

nu sînt prevă-

catari rămin săptămînl 
în șir fără posibilitatea 
de a urmări emisiunile 
de televiziune. Proble
ma se cere rezolvată 
cît mai repede și de
finitiv, astfel îneît să 
se asigure atît contro
lul funcționării ampli
ficatoarelor acestor an
tene, cît și repararea 
lor imediată. Altfel 
există riscul de a se 
„împăduri" din nou 
acoperișurile blocuri
lor, în ciuda unei de
cizii a consiliului popu
lar municipal, care in
terzice montarea de 
antene individuale la 
blocurile prevăzute cu 
antene colective. (Con
stantin Blagovici).

putut.fi
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SARCINILE LA EXPORT ÎNDEPLINITE LA TIMP
Șl LA UN ÎNALT NIVEL CALITATIV

„PENTRU NOI, «PLANUL LA ZI» 
ÎNSEAMNĂ DE FAPT «IN AVANS»"

din Tg. Jiu demonstrează

Se poate economisi
multă energie

la fabricarea sticlei
ChiiMr la intrarea principală, puțin 

în dreihpta, te intimpina un frumos 
panou ițu „Harta lumii". Pe hartă, 
din loițul unde știm că 'se află 
România, dar ’ mai exact s-ar vrea 
din locul unde este amplasată chiar 
întreprilndcreg dc mașini-unelte și 
agregați din București, pornesc 35 
de raze \care se desfășoară pe toate 
continentele. Fiecare rază duce spre 
una din țările upde ajung mașinile-- 
unelte fabricate aici, la I.M.U.A.B., 
produse pje care partenerii externi 
ie cunosc sub marca „TITAN".

Așadar, ,avem 'in față harta „co
merțului ejxterior" al unității. Este 
inutil să spunem că, în urmă cu 5 
sau 10 ani. numărul razelor era 
cu mult mâi mic, iar în urmă cu 
15 ani o astfel de hartă nici nu 
exista. Șfi aceasta nu dîntr-o scăpare 
a gospodarilor de aici, ci pentru 
simplul motiv că în anul 1965 uni
tatea ab(ia exporta primul strung 
carusel. Referindu-ne însă la acti
vitatea prezentă a întreprinderii 
este util și necesar să spunem că 
planul la export pe primele două 
luni ale anului a fost îndeplinit și 
depășit cu 8,8 la sută, ceea ce 
echivalează cu livrarea suplimen
tară pe piața externă a unor pro
duse in valoare de 1,6 milioane lei- 
vaiută. Cum' s-a reușit să se cu
cerească o piață externă atît de 
vastă ? Cum se acționează în pre
zent pentru depășirea planului la 
export ? Iată numai două din în
trebările care ne-au îndemnat să 
poposim în această mare unitate 
constructoare de mașini-unelte.

— De fapt, la cele două întrebări 
există, un singur răspuns, ne spunea 
tovarășul Eduard Tomasian, direc
tor tehnic al întreprinderii. Punctua
litatea in onorarea contractelor 
încheiate cu partenerii externi și 
calitatea produselor livrate sînt 
două din elementele pe care le-am 
avut și le avem în continuare în 
centrul atenției. în mod normal, 
unele din mașinile pe care le fa
bricăm le livrăm după un an și 
jumătate-doi de la data încheierii 
contractului. La cererea parteneri
lor externi, am reușit însă ca 
aceleași mașini să le livrăm și în 
5—6 luni. De fapt, pentru colectivul 
nostru a devenit o regulă ca reali
zările „Ia zi“ în onorarea comenzi
lor p.entru export să însemne livrări 
in avans.

— Problema tocmai aceasta este : 
cum reușiți ?

0 realizare de prestigiu 

a constructorilor navali

constănțeni

PRIMA PLATFORMA
UE DEROCAm
SUBACVATICE

Constructorii navali constănțeni 
ap finalizat și predat beneficiaru
lui. Zilele acestea, prima instalație 
românească de derocări subacvati
ce. Pentru navaliști. obișnuiți de 
acum cu botezul giganticelor mi
neraliere de 55 000 și 65 000 tdw și 
petroliere de 150 000 tdw, noua lan
sare s-a consumat, ca un simplu 
fapt, divers ; dar pentru beneficia
rul utilajului — întreprinderea de 
construcții hidrotehnice Constanța 
— aceasta constituie un adevărat 
eveniment. Și iată de ce.

Noul utilaj — o platformă pluti
toare metalică, dotată în principal 
cu doug ciocane pneumatice uriașe, 
care pot efectua derocări subacva
tice pe fundul mării, pină la adîn- 
cimea de 22 metri, două poduri 
rulante, care • lansează în apă a- 
ceste instalații și 6 motocompre- 
roase, care furnizează aerul com
primat — constituie unul din prin
cipalele instrumente de lucru la 
adîncirea bazinului noului port care 
se construiește la Mangalia.

Premieră absolută pe tară. în 
totalitate rodul inteligentei româ
nești. proiectul a fost întocmit 
de țCEPRONAV Galați, iar la rea
lizare au cooperat întreprinderile 
.,Independența“-Sibiu, autoarea cio
canelor pneumatice. ..Timpuri Noi“- 
București. care a furnizat moto- 
compresoarele și motoarele diesel, 
și întreprinderea mecanică Timi
șoara, care a livrat podurile ru
lante.

— La .probele care s-au făcut în 
fața comisiei de omologare. ne 
spune inginerul Gheorghe Vizirea- 
nu. șeful secției a doua mecanice 
a șantierului naval Constanta, toate 
instalațiile au .funcționat per
fect. ' O notă aparte de cali
tate au întrunit-o ciocanele pneu
matice. capabile să sfarme roca cea 
mai ’ dură. Ca atare, platforma 
va putea fi folosită la toate con
strucțiile portuare viitoare. In pre
zent, eforturile se concentrează spre 
finalizarea celei de-a doua platfor
me de acest fel.

Georcje MIHĂESCU ( 
corespondentul „Scînteii"

Succese 
ale siderurgiștilor

De la începutul anului si pină in 
prezent sîderurgiștii clin întreaga 
țară au livrat peste. planul la zi 
16 700 tone cocs metalurgic, 17 000 
tone fontă, aproape 40 000 tone fon
tă cenușie, 37 000 tone otel aliat de 
bună calitate și alte produse, side
rurgice. Totodată, pe platforma me
talurgică din Tirgoviște a început 
producția de tablă și bandă lami
nată la rece dm otel inoxidabil, 
primele cantități de astfel de pro
duse. fiind livrate unor unități de 
industrie chimică și ușoară. (Ager- 
pres).

— Mă voi referi numai la cîteva 
din măsurile luate. In primul rind, 
de regulă, căutăm să nu facem nici 
o diferență intre produsele reali
zate pentru beneficiarii interni și 
piața externă. în privința nivelu
lui calitativ ne-am impus un sin
gur obiectiv : să fie cit mai înalt. 
In felul acesta, atunci cînd primim 
o comandă, pricit de urgentă, avem 
de unde alege. Apoi, am reproiectat 
o. serie de echipamente electrice în 
așa fel incit cu un minimum de 
efort „la zi", cum spun ziariștii, să 
facem adaptările necesare și să 
răspundem cerințelor specifice ale

La întreprinderea 
de mașini-unelte și 

agregate din București

unora dintre parteneri. .De aseme
nea, acordăm o deosebită atenție 
pregătirii fabricației, sincronizării 
diferitelor operații de pe fluxul 
tehnologic. în felul acesta, putem 
realiza produsele și la timp și la 
un înalt nivel calitativ, ceea ce co
respunde exigențelor clienților noș
tri de peste hotare. Căutăm însă ca 
produsele noastre să fie și eficiente. 
Față de acum zece ani, cursul de re
venire al prețului de vînzare a mași
nilor exportate a creseut de două 
ori. Mai avem însă multe de făcut în 
această privință. Cu ocazia vizitei 
pe care a făcut-o în întreprinderea 
noastră, secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ne-a atras atenția în mod special 
asupra necesității creșterii eficien
ței exportului.

— Ce strategie ați adoptat pen
tru îndeplinirea acestui obiectiv ?

— în prezent, majoritatea expor
tului nostru este format din mașini- 
unelte asimilate în fabricație mai . 
de mult. Intre timp am început să 
producem însă și alte mașini-unelte, 
cum ar fi mașina de alezat și fre
zat longitudinal de 150 mm, mașina 
de alezat și frezat cu portal, de 

. 180 mm, gama strungurilor carusel 
de gabarite mari, produse cu per
formanțe ridicate, mai' eficiente.

Plantarea legumelor protejate în tunele din folii de polietilenă la cooperativa agricolă Lița, județul Teleorman Foto : E. Dichiseam!

Vremea începe să se încălzească și impune

RECUPERAREA ÎNTÎRZIERII LA ÎNSĂMÎNȚĂRI
PRIN ACCELERAREA MAXIMA A RITMULUI DE LUCRU

IALOMIȚA

Soarele primăvăratic și-a făcut 
apariția și în Bărăganul ialomițean, 
chemînd întreaga suflare a satelor la 
cimp. în. unitățile agricole de stat 
și cooperatiste se lucrează cu spor 
la semănatul mazării și la pregăti
rea terenurilor ce vor fi însămîntate 
cu in, sfeclă de zahăr, floarea-soa- 
relui, soia, fasole, cartofi, legume și 
porumb. Volumul muncilor agricole 
ce se vor efectua in aceste zile cere 
din partea mecanizatorilor și coope
ratorilor eforturi deosebite, pentru ca 
toate lucrările să fie efectuate in pe
rioada optimă, potrivit tehnologiilor 
stabilite. Comandamentul județean 
pentru agricultură, tinind seama de 
deficientele semnalate în anii tre- 
cuți, a luat măsuri pentru întrona
rea ordinii și disciplinei. în așa fel 
îneît toate unitățile să execute lucrări 
de bună calitate.'

Tovarășa Niculina Moraru. secre
tar al Comitetului județean Ialomița 
ăl P.C.R., apreciază că în majorita
tea unităților s-au stabilit programe 
și măsuri concrete, cu responsabili
tăți precise, privind efectuarea la 
timp și în condiții de bună calitate 
a tuturor lucrărilor, punîndu-se un 
accent deosebit pe întărirea răspun
derii în muncă a mecanizatorilor, 
specialiștilor și cadrelor de conducere, 
pe controlul efectuat in cîmp de la 
răsăritul și pină la apusul soarelui, 
întrucît anul trecut un număr destul 
de mare de unități agricole de stat și 
cooperatiste, avînd condiții pedocli
matice și aceeași bază materială eu 
cele fruntașe, au realizat producții 
mai scăzute, au fost luate măsuri să se 
lucreze, peste tot. la un nivel tehnic 
ridicat. Pornindu-se de la adevărul

Programelor de măsuri le mai trebuie ceva
să fie aplicate ferm în fiecare unitate...
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Consider că dacă aceste mașini ar 
fi mai bine popularizate și cunos
cute peste hotare, cererile nu ar 
intîrzia să apară. Procesul de în
noire și modernizare a producției 
este ' însă în plină desfășurare.

Toate produsele realizate la un 
nivel calitativ ireproșabil — iată 
unul din obiectivele pe care îl ur
măresc permanent și muncitorii din 
secția mecanică grea, secția unde 
se hotărăsc in bună parte perfor
manțele viitoarelor mașini-unelte. 
„Dacă piesele pe care le executăm 
sînt de calitate superioară și ma
șinile vor fi la același nivel, ne 
spune maistrul Aurelian Ștefan. De 
aceea, piesele se controlează cu 
deosebită atenție pe fiecare fază 
de prelucrare, 
tinația pe care 
tru export sau 
tăți din țară, 
eliminat unele 
cane mai apăreau tocmai cînd piesa, 
era finisată. La creșterea calității 
producției, contribuie în mod hotă- 
rîtor și faptul că în toate cele trei 
schimburi se asigură o asistență 
tehnică competentă și permanentă, 
de la maistru pină la inginer".

Adaptarea operativă, flexibilă a 
producției la cerințele beneficiari- 

. lor este o altă condiție de bază 
pentru cîștigar.ea pieței externe. Așa. 
de pildă, chiar în aceste zile, s-a 
terminat montajul unui strung 
carusel de 4 000 mm, dar la care 
s-âu făcut unele modificări, astfel 
îneît la cererea partenerului francez 
strungul, poate prelucra piese în 
greutate de 36 tone, față, de 18 tone 
în mod obișnuit. De asemenea, se 
realizează strunguri carusel supra- 
înălțate care permit prelucrarea 
unor piese mai înalte cu pină la 
1 000 mm in comparație cu nivelul 
clăsic.
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bine cunoscut că totul depinde de 
oameni, de modul cum aceștia folo
sesc pămîntul și baza materială de 
cane dispun unitățile agricole, se ac
ționează stăruitor pentru respectarea 
tehnologiilor. în1 acest cadru se ur
mărește generalizarea 
unităților fruntașe, este combătută in 
mod hotărit munca de mîntuială.

De la început trebuie subliniat că 
în majoritatea unităților agricole se 
muncește bine, mecanizatorii si coo- • 
peratorii fiind conștient! că de ca
litatea lucrărilor incă de acum, de la 
semănat, depinde în mare măsură 
realizarea producțiilor planificate. La 
C.A.P. Vlădeni. in cimp se lucra la 
pregătirea patului germinativ pentru 
in și semănatul mazării. Președin
tele cooperativei coordona meca
nizatorii de -pe cele 20 de discuri și 
combinatoare, iar inginerul-sef con
ducea direct munca la semănat. Cu 
răspundere acționau în cîmp, alături 
de mecanizatori, și specialiștii din 
consiliile unice agroindustriale Tăn- 
dărei, Balaciu, Lehliu. Dragalina și 
Grivița, unde în formațiile de lucru 
munceau efectiv și șefii de fermă.

Sînt însă unii care. în loc să treacă 
la treabă cu toată energia, sucesc și 
răsucesc hîrtii prin birouri, cum este 
cazul unor cadre din 
cooperativelor agricole 
Valea Ciorii. Sălcioara. 
Ștefan cel Mare și Jegălia. Comite
tele de partid din aceste comune nu 
iau măsuri ferme pentru înlăturarea 
acestei stări de lucruri, pentru ca si 
aceste cadre — fermieri, economiști, 
membri ai consiliilor de conducere 
— să se afle acum pe cimp. unde 
este nevoie de ei, unde se decid 
viitoarele recolte.

conducerea 
Borduselu. 
Dorobantu.

Punctualitatea și calitatea - iată două din argumentele cu care oamenii 
muncii de la Întreprinderea de mașini-unelte și agregate din București 

au reușit să se impună pe piața externă

realizăm întreaga producție pentru 
export, ne spune tovarășul Lucian 
Hociotă, șeful secției montaj mașini- 
unelte grele. în ultimul timp am 
stabilit ca respectarea acestor gra
fice să nu se mai analizeze în șe
dințe, ci Ia fața locului. Aici și de 
atunci au început să apară o mul
țime de idei noi“.

Deși, după cum ne-am putut con
vinge, muncitorii de la I.M.U.A.B. 
caută să realizeze 
de cea mai bună 
cînd este cazul se 
echipe specializate 
pentru export. Așa, 
secția de. montaj mașini de rectifi
cat s-a înființat o echipă de 12 
oameni, condusă, de Constantin 
Grigore, care este formată din me
seriașii cei mai buni. „Adeseori, 
partenerii externi solicită o serie de 
accesorii și dispozitive speciale pe 
mașini, ne spune maistrul Oprea 
Matei. De aceea, pentru a răspunde 
mai bine acestor cerințe, am hotărit 
să înființăm această echipă. Tot
odată, avem în curs de amenajare 
și un atelier special pentru pro
ducția de export".

în sfîrșit, să amintim că Ia ni-

velul atelierului de concepție al în
treprinderii s-a organizat o grupă 
de specialiști care analizează cere
rile speciale ale partenerilor ex
terni. Adică, acele cereri de mașini 
care nu se încadrează- în nomen
clatorul producției de serie. Prin 
aceasta se urmărește ca cere
rile tuturor partenerilor externi 

. să fie acceptate și onorate cit mai 
prompt. Iată numai cîteva din ex
plicațiile faptului că, în prezent, 
strungurile carusel de 2 500—4 000 
mm, mașinile de frezat orizontal cu 
portal de 1 600—2 000 mm, mașinile 
de rectificat universal sînt intens 
solicitate pe piața externă. Alte pro
duse iși așteaptă însă consacrarea : 
strungurile carusel mari, centrul de 
prelucrare capabil să execute 56 de 
operații specifice, mașinile de 
zat și frezat de 200—230 mm, 
șinile de găurit in coordonate, 
șinile de rectificat ghidaje ș.a.
numele cîștigat de produsele cu 
marca „TITAN" sînt o garanție so
lidă pentru extinderea în continua
re a exportului acestei mari între
prinderi constructoare de mașini.
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In Consiliul unic agroindustrial 
Grivița, oamenii lucrează bine. Dar 
prin birouri iși mai făceau de lucru 
cițiva contabili. Primarul comunei 
Grivița. Nicolae Miu. a încuiat birou
rile cooperativelor agricole din Gri- 
vița și Traianu. îndrumînd întregul 
personal la pregătirea paturilor calde 
și la alte lucrări urgente din legumi
cultura. în cele patru cooperative din 
acest consiliu sînt pregătite 1 050 hec
tare pentru însămîntarea sfeclei de 
zahăr și 2 000 hectare pentru floarea- 
soarelui. Iar pentru recuperarea ră- 
mînerilor în urmă determinate de 
timpul nefavorabil s-au organizat 
schimburi prelungite la semănat și 
lucrul în două schimburi la pregătirea 
terenului. în acest scop. în coopera
tivele agricole Grivița. Smirna. Tra
ianu și Miloșești. toate tractoarele si

(Urmare din pag. I) '
de mecanizatori. Cooperativa agrico
lă din Orlea, din același consiliu 
agroindustrial, cultivă în acest an 
500 hectare cu sfeclă de zahăr, aici 
organizîndu-se un asolament rațio
nal. Din lipsa erbicidelor — la o ase
menea suprafață erbicidarea este 
obligatorie — semănatul nu a putut 
începe decit în cursul zilei de ieri, 
18 martie. După cum aprecia pre
ședintele cooperativei, tovarășul Ana- 
tolie Fetov, lucrările se vor încheia

mașinile agricole au fost duse la ta
berele de cimp; alimentarea acestora 
cu carburanți și lubrifianți se face în 
cîmp și tot la cimp mecanizatorii pri
mesc hrană caldă. Se muncește astfel 
intens de dimirfeață pină seara tirziu.

în raza Consiliului unic agroindus
trial Grivița, griul și orzul au ieșit 
foarte bine din iarnă și au început să 
prindă culoare verde. Dar cei care, 
lucrează pe șantierul T.C.I.F.. la sis
temul de irigații clin această zonă, 
trec ca pe șosea cu utilajele peste te
renurile cultivate, distrugînd cultura. 
Pe alte suprafețe cultivate sînt arun
cate diferite ■ conducte și materiale. 
Conducerea Consiliului unic agroin-

■ dustrial Grivița a cerut specialiștilor 
șantierului să pună capăt acestor ne
glijențe inadmisibile. Dar ei n-au în
treprins nimic pentru a impiedioa 
distrugerea in continuare a culturi
lor. Oare acești specialiști care per
mit conducătorilor de utilaje să trea
că peste griul des ca peria nu consi
deră că va sosi momentul cînd ei 
trebuie să suporte pe cont propriu 
pagubele provocate culturilor?

Mihai VIȘOIU
corespondentul „Scînteii

Se lucrează în formații mari 
de mecanizatori

cel mai tîrziu sîmbătă, 22 martie. 
Cum ? Asistăm aici la o amplă con
centrare de forțe : 4 instalații de er- 
bicidat și 10 semănători. Terenul a 
fost bine- pregătit din vreme și se lu
crează din plin. Pină ieri seară au 
fost însămîntate 120 hectare. .

Se desprinde, așadar, concluzia că 
formațiile mari de mecanizatori, care 
lucrează sub conducerea directă a 
inginerilor-șefi din cooperativele a- 
gricole, realizează viteze sporite la 
pregătirea terenului și semănat, ’ar 
calitatea lucrărilor este superioară 
față de alți ani. Dealtfel, avantajele 

întreprinderea de sticlărie, pentru 
menaj din Tg. Jiu, prin specificul 
produselor sale, se înscrie în rindul 
marilor consumatori industriali de 
combustibil și energie din județul 
Gorj. Și aceasta pentru că sticla este 
un produs energointensiv. Bunăoară, 
pentru a fabrica o tonă de produse 
din sticlă se consumă circa 4 200 mc 
de gaze naturale : sau. altfel exprimat, 
pentru a se realiza produse de sticlă 
in valoare de un milion lei se utili
zează o cantitate de gaze naturale 
suficientă pentru încălzirea a peste 
150 de apartamente pe timp de o 
lună. Este desigur necesar să faci 
acest „sacrificiu" energetic, dar, in 
condițiile în .care se pune un accent 
deosebit pe folosirea cit mai chib
zuită a resurselor energetice, este 
necesar ca și la fabricarea sticlei să 
se facă tot ce este posibil pentru 

. drămuirea combustibilului și energiei.
— Deși unitatea noastră a intrat 

in funcțiune doar cu cinci ani în 
urmă — ne-a spus tovarășul Dorel 
Cîndea, directorul întreprinderii — 
de la bun început ne-am preocupat 
de diminuarea consumurilor de 
gaze, reușind să asigurăm consumuri 
cu aproape 30 Ia sută mai reduse 
decit normele prevăzute în proiect. 
Dar nu ne oprim aici. în acest an 
urmează să reducem consumurile 
energetice cu circa 20 la sută față 
de anul trecut. Adică, ne-am pro
pus să producem tona de .sticlă cu un 
consum de 3 917 mc gaze, pentru a 
realiza pină la sfirșitul anului o eco
nomie de circa 370 000 mc. Obiective 
similare avem și în ceea ce privește 
reducerea consumului de energie’ 
electrică. Deși sarcinile nu sînt ușoa
re — în 1980 sarcinile de export du- 
blîndu-se față de anul trecut, ajun- 
gînd, practic, la jumătate din totalul 
producției — considerăm că există 
posibilități să ne încadrăm și chiar 
să ne situăm sub nivelurile de con
sum planificate, așa cum ne-a in
dicat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, la 
recenta Consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R.

împreună cu tovarășa Maria Ciula- 
vu. inginer-șef al întreprinderii, 
parcurgem secțiile de producție pen
tru a urmări la fața locului cîteva 
dintre acțiunile întreprinse pentru 
reducerea consumului de gaze natu
rale. Astfel, aflăm că, începînd din 
a doua parte a anului 1979, s-au luat 
toate măsurile în vederea încărcării 
la capacitate a cuptoarelor, pentru a 
se putea lucra, prin rotație, cu unul 
din cele trei cuptoare oprit ; firește, 
fără a se diminua producția, dar eco-

acestui mod nou de organizare au 
ieșit în evidență și la însămînțarea 
altor culturi timpurii. Lucrîndu-se în 
acest fel, în unitățile agricole din 9 
consilii unice agroindustriale — Ște
fan cel Mare, Corabia, Vișina, Bu- 
ciiiișu, Vlădila, Stoenești, Rusănești, 
Iz bice ni și Caracal — s-a încheiat se
mănatul mazării. Pină ieri, in județul 
Olt au fost insămințate 5 600 hectare 
cu culturi din prima epocă și s-a pre
gătit terenul pe 1’2 000 hectare.

Am relatat mai pe' larg experiența 
bună a unor cooperative .agricole 
pentru că ea trebuie să fie generali
zată in toate unitățile agricole din 
județ. Și este absolut nevoie ca peste 
tot să se muncească intens] cu toate 
forțele mecanice și umane grupate 
în formații mari. Spunem aceasta 
deoarece in unele unități agricole 
specialiștii așteaptă să se zvinte te
renul pe mari suprafețe sau scot în 
cimp cite una-două semănători. Este 
o problemă care trebuie să stea mai 
mult în atenția consiliilor unice 
agroindustriale, a specialiștilor din 
cadrul organelor județene și centrale 
repartizați pe unități și consilii.

După cum ni s-a semnalat, mai sînt 
de rezolvat unele probleme strin
gente de către Ministerul Agricultu
rii. Ne referim la asigurarea' a 600 
tone de semințe de soia pentru su
prafața care se va cultiva suplimen
tar in județul Olt. precum și la 
necesitatea de a fi livrate toate er- 
bicidele prevăzute. După cum afirma 
tovarășul ing. Nicolae Popescu, di
rector cu producția de cereale și 
plante tehnice la direcția agricolă, 
din cele patru vagoane cu erbicide 
expediate din gara Curtici au sosit 
numai două. Celelalte două, chipurile, 
s-au stricat exact în gară, -la . Timi
șoara. Credem că nu pentru a comba
te buruienile de pe calea, ferată sînt 
ținute în această gară. De aceea, se 
impune ca organele căilor ferate să 
trimită cu maximă urgență cele două 
vagoane cu erbicide destinate județu
lui Olt.

Emilian ROUĂ 
corespondentul „Scînteii''

dispozitivelor 
, care permit 

diagramă a 
de topire a
declanșează

nomisindu-se o cantitate considera
bilă de energie. Totodată, au fost 
confecționate cu forțe proprii cuh'e 
de închidere din material refractar 
pentru menținerea temperaturii în 
cuptoare, cu un consum mai mic de 
gaze. în perioada în care nu sînt uti
lizate! Eficiența acestor măsuri ? 
l’rin oprirea unui cuptor și folosirea 
la capacitate a celorlalte două se 
economisește lunar o cantitate de 
circa 12 000 mc gaze naturale. Tot în 
scopul reducerii consumului de gaze 
la cuptoare s-au aplicat și soluțiile 
pentru automatizarea i“ 
de distribuire a gazelor, 
urmărirea pe bază de 
temperaturii din bazinul 
sticlei.

Cum o Idee tehnică ... .. . 
adesea altele noi, căutările pentru 
diminuarea consumurilor de gaze nu 
s-au oprit aici. Bunăoară, un grup 
de tehnicieni ai. întreprinderii este 
preocupat în prezent de realizarea 
unui nou sistem, perfecționat, de ar
zătoare, preconizîndu-se a se dimi
nua. pe aefeastă cale, consumul de 
gaze Ia cuptoare cu cel puțin 10 la 
sută. Și alte măsuri, circumscrise 
efortului de reducere a consumului 
de gaze și energie, sînt in curs de 
realizare. Le notăm succint : execu
tarea unui aparat de lustruire chimi
că a articolelor de sticlă si cristal 
(operație ce se realizează în prezent 
manual, cu dispozitive care necesită 
consumuri mai mari de energie elec
trică) ; realizarea unor instalații de 
recuperare a căldurii de la cuptoare 
pentru a fi folosită la încălzirea pa
vilionului administrativ și a secțiilor 
de producție, prin care se poate ob
ține o economie anuală evaluată la 
500 000 lei ; îmbunătățirea tehnolo
giei de obținere și prelucrare a rubi
nului ; executarea unor luminatoare 
în secțiile de producție pentru Înlo
cuirea luminii electrice cu lumina 
naturală ; recircularea uleiurilor mi
nerale uzate și a altor resurse se
cundare etc.

— La acestea se adaugă preocupa
rea întregului colectiv pentru redu
cerea pierderilor tehnologice, pentru 
a obține produse de calitate superi
oară, cît mai solicitate pe piața inter
nă și externă — ne-a precizat |ihg. 
Mihai Lopotenco, directorul adjunct 
al întreprinderii. Ne-am propus ca 
în 1980 să creștem productivitatea 
muncii cu peste 6 Ia sută, asigurînd 
și pe această cale folosirea mai eco
nomicoasă a energiei și combustibi
lului. Ideea de la care am pornit 
este că, în general, consumurile ener
getice pe unitatea de timp sînt rela
tiv constante ; crescînd productivi
tatea muncii, deci realizînd mai 
multe produse pe: unitatea de timp, 
pentru fabricarea unui produs] se 
consumă mai puține resurse ener
getice.

Epuizează, totuși, măsurile relatate 
posibilitățile de economisire a resur
selor energetice ? Iată, in acest sens, 
cîteva opinii ale oamenilor care 
lucrează nemijlocit in secțiile de 
producție :

— Consider că mai avem multe de 
făcut — este de părere maistrul 
Gheorghe Aungurencei, șeful secției 
cuptoare. Mă refer mai ales la fap
tul că încă nu avem o contorizare 
corespunzătoare a consumului de 
gaze și energie. Există dbar o „casă 
de reglare" prin care urmărim con
sumurile la nivel de fabrică ; or, ase
menea aparate ar trebui să fie ] in
stalate pe faze de producție sau 
chiar la fiecare cuptor.

La rindul său. subinginerul Traian 
Rusan, șeful atelierului de finisare, 
ne-a relatat că mai sînt incă situații 
cînd utilajele funcționează în gol, 
cînd nu toți membrii colectivului 
manifestă aceeași răspundere pentru 
respectarea disciplinei și tehnologiei 
de fabricație. Citeodată. mai apar și 
refuzuri de calitate din partea con
trolorului tehnic, ceea ce înseamnă, 
implicit, consumuri suplimentare de 
combustibil și energie. Asemenea 
neajunsuri fac necesară o muncă po- 
litico-educativă mai stăruitoare de la 
om la om, astfel incit eliminarea 
oricărei forme de risipă, a oricărui 
consum energetic nejudicios să ca
racterizeze în toate împrejurările spi
ritul gospodăresc al colectivului, al 
fiecărui om al muncii.

Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scînteii

În funcțiune - 
noi capacități 

productive 
Filipeștii de Pădure

Un nou abataj frontal dotat 
cu complex mecanizat de mare 
randament a intrat în circuitul 
productiv la întreprinderea mi
nieră de la Filipeștii de Pă
dure. Crearea acestui nou front 
de lucru permite minerilor pra
hoveni să extragă zilnic, in con
diții mecanizate de susținere, 
tăiere și transport — 450 tone 
cărbune cocsificabil — spor de 
producție care va contribui la 
îndeplinirea și depășirea anga
jamentelor sporite asumate de 
ei pe acest ultim an al actualu
lui cincinal.

Timișoara
La întreprinderea ..Electroba- 

nat“ din Timișoara s-a aliniat pe 
fluxul productiv o modernă in
stalație de prebarat amestec de- 
polarizant pentru elemente gal
vanice. Executată în cea mai 
mare parte din utilaje si sub- 
ansamble recuperate, instalația 
asigură dozarea automată a ma
terialelor ce compun amestecul 
— bioxid de mangan, negru de 
fum, grafit — procesul tehnolo
gic desfășurîndu-se acum în 
circuit ermetizat. începînd de la 
transportul din depozit si pină 
la obținerea electrolitului. Cu 
noua instalație, timpul de reali
zare a unei șarje de electrolit, 
cu o greutate cu 50 la sută mal 
mare față de cele elaborate 
după vechiul procedeu tehnic, 
se reduce de 5 ori.

Prin realizarea ei cu forțe 
proprii. întreprinderea înregis
trează o economie de peste 1.5 
milioane Iei valută.
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RESPONSABILITATEA SOCIALĂ
A CRITICII LITERAR-ARTISTICE

Claritatea ideilor, accesibilitatea
trăsături ale criticii militante

Asemeni oricărei ac
tivități umane conștiente, 
critica nu se poate 
trage obiectivei 
nări istorice și 
comportamentele, 
tele sale reflectînd 
cepții, mentalități, interese 
și perspective 
unei structuri 
epoci anume. Ea reflectă un 
timp, un spațiu și o socie
tate cu toate tendințele, as
pirațiile și confruntările 
inerente, deci o anumită 
ideologie din care, inevita
bil, decurge și ’ fenomenul 
artistic in toată nuanța
rea sa. Iată de ce impor
tanța- actului critic res
ponsabil și adecvat a de
venit atit de pregnantă in 
ultimul timp. Iată de ce 
necesitatea clarificărilor, a 
eliminării confuziilor, pen
tru a se consolida criteriile 
autentice, a provocat apa
riția discuțiilor legate de 
critică și tendința de a se 
recupera și amplifica, do
meniul specific de acțiune 
și proprietatea mijloace
lor utilizate, Fenomenul 
este caracteristic în general 
pentru sfera artei contem
porane și reclamă o rezol
vare specifică, nuanțată și, 
firește, creator responsabi
lă. in sensul postulat de 
conținutul concepției noas
tre generale, materialist
dialectice, al ideologiei spe
cifice societății 
românești.

Fără îndoială, 
tră beneficiază 
tul de echilibru 
între factorii obiectivi și cei 
subiectivi, între condițiile 
concrete existente, ema
nații ale unei structuri so- 
cial-politice. 
și dotarea nativă, 
tabilă in 
proporții de masă. In a- 
ceste condiții, diversitatea 
atitudinilor, a propunerilor 
și mijloacelor se dovedește 
o realitate legică, 
mică, pe 
lor clare 
viiizației 
atare, și 
al artei 
nuanțează, 
mele tradiționale, omolo
gate și acceptate de ma
rele public, apar noi ele
mente de concepție și vo
cabular, noi semne și sis
teme de conotare, In acest 
caz, relația normală dintre

sus- 
condițio- 

șociale, 
rezulța- 

con-
specifice 

și unei

socialist^

arta noas- 
de rapor- 

stabilit

calitativ noi, 
detec- 

lmpresionante

dina- 
măsura solicitări- 
sau difuze ale ci- 
contemporane. Ca 
cimpul de acțiune 

se lărgește, se 
pe lingă for-

operă și public, dintre re
ceptor și semnalul 'emis de 
artist nu mai poate fi pa
sivă și nici întimplătoare, 
pentru că doriip ca arta să 
devină cu adevărat un mod 
de cunoaștere specifică și 
de formare a conștiinței 
umane. Din această per
spectivă deschisă, obiectiv 
necesară, incepe acțiunea 
criticii, pozitivă dacă ur
mează legitățile superioare 
ale dezvoltării artei auten
tice, ale culturii umaniste 
învestite cu modelarea con
științei superioare, socia
liste. O primă problemă ce 
apare cu deosebită acui
tate este cea a idealului, a 
sensului angajării pentru

țiunilor trebuie să consti
tuie suportul activității șale, 
condiția sa de a fi. Din a- 
ceastă perspectivă trebuie o- 
peratc preluările, analizele, 
judecățile de valoare și 
omologarea atitudinilor, 
tendințelor, propunerilor ce 
asaltează interesul creato
rilor și al publicului, utili- 
zindu-se eriterii axiologice 
ferme, străine tendințelor 
anliumaniste sau doar 
spectaculos provocatoare, 
efemere și insignifiante.

Următoarea problemă, or
ganic legată de prima și 
putindu-i influența acțiu
nea în relația cu publicul, 
este aceea a mijloacelor 
utilizate, a „discursului cri-

Virgil MOCANU

sau 
social, 
vorba 

subiec-

care optează critica 
criticul ca individ 
Desigur, nu este 
despre preferințe 
tive, despre un anumit ape
tit personal, pină la urmă 
justificat, -ci despre opțiu
nea fundamentală, filozo
fică, etică, estetică și poli
tică, despre sensul demer
sului integral, ca luare de 
poziție față de confruntă
rile epocii și de consecin
țele în planul culturii.

Sub acest raport, critica 
noastră de artă a manifes
tat în genere o constantă și 
funciară orientare către 
ceea ce înseamnă valoare, 
in virtutea concepției uma- 
nist-revoluționare ce gu
vernează arta în toate 
formele ei, și o atentă preo
cupare pentru semnificați
ile de conținut și finalitate 
socială. ‘Obiectiva diversi
ficare a pozițiilor estetice, 
a propunerilor și atitudini
lor ce animă arta epocii 
noastre, față de care arta 
românească nu poate ră- 
mine străină, selgetindu-i 
consecințele cu acut simț 
critic, a provocat intere
sante confruntări, fără a 
pune sub semnul între
bării esența umanistă a 
actului artistic. Iată de ce 
fermitatea pozițiilor ideo
logice, teoretice, de la care 
pornește critica, înțelegerea 
imperativelor epocii și ale 
societății a cărei emanație 
este, ca și claritatea op

tic", deci a vocabularului 
propriu-zis. Firește, și aici 
se poate afirma că aceasta 
este o chestiune a fiecărui 
critic in parte, că fiecare 
are dreptul la termenii și 
stilul ce ii sint proprii, 
astfel menținîndu-se di
versitatea de ansamblu și 
permanenta confruntare a 
pozițiilor. Lucru perfect 
valabil șl de dorit in ca
zul oricărei culturi des
chise și fertile, cu unica 
dar determinanta obligație 
de a se raporta întregul 
efort critic la condiția sa 
socială implicită. Critica 
reprezintă o necesară ope
rație de mediere între 
opera de artă și public, dar 
și o modalitate de a in
fluența sensul și valoarea 
creației însăși. De aceea, 
ea trebuie să fie adecvată 
$i accesibilă. Adecvare și 
accesibilitate care angajea
ză atit fondul conceptelor, 
cit și forma- de exprimare. 
Departe de a propune și 
promova un simplism pe
riculos și inoperant, 
țiunea de 
presupune, in primul 
claritatea ideilor și a 
cluziilor, apoi logica 
cutării argumentelor, 
prjetatea termenilor și uti
lizarea unui vocabular bo
gat nuanțat dar explicit. 
Limpezimea și adecvarea 
stilului nu presupun sără
cirea lui, ei o necesară ri
goare de structură și lim-

no- 
accesibilitate 

rind, 
con- 
arti- 
pro-

baj, după cum existența 
obiectivă a unor termeni 
specializați nu reclamă eli
minarea lor, ci doar utili
zarea in contexte care șă-i 
facă accesibili. Eleganța 
Stilului, a frazei și a dis
cursului in loialitatea sa 
nu poale constitui un 
obstacol in calea circula
ției opiniilor decit atunci 
cind devine prețiozitate ste
rilă, performanță in sine, 
monolog ezoteric sau pas
tișă. Densitatea și origina
litatea ideilor rămin in 
stadiul intenției atunci cind 
excesul de aluzii la un 
precedent necunoscut publi
cului, exprimarea 
sau confuză, 
către 
nu o dată ascunzind absen
ta 
transformă 
tr-un solilooviu. în acest caz 
apare acel paradox al cri
ticii, act social ce presu
pune alteritatea, cind ea • 
nu-și mai poate exercita 
funcțiile presupuse de pro
pria condiție. De aici nu 
trebuie să se înțeleagă — 
altă eroare gravă — că o 
critică „impresionistă1', pi
torească sau simplist-deș- 
criptivă, mizind pe anecdo
tică, ar putea aduce soluții 
și modele. Critica autentică 
presupune o incursiune lu
cidă. dificilă și cu mijloa
ce adecvate, in complexi
tatea operei. In fondul de 
idei, sentimente, implicații 
de tot felul, care au gene
rat-o și o justifică, Apoi, o 
restituire cit mai corectă a 
problemelor de continui și 
expresie artistică, dintr-o 
perspectivă clară și rigu
roasă, cea a culturii noas
tre, a filozofiei revoluțio
nare care o tutelează, pen-’ 
tru a oferi cititorului 
imagine completă a 
biectului in discuție, 
însăși act de cultură, 
tjca trebuie să respecte ri
gorile de concepție și com
portament proprii noțiunii, 
aducind un plus de clari
tate operantă. Legătura cu 
fenomenul viu, pasionant al 
oreației, respectul pentru 
valoare, conștiința finali
tății și responsabilității so
ciale, asumarea funcțiilor 
cu luciditate, cu dorința de 
a menține iși amplifica re
lația fertilă cu publicul 
constituie statutul real al 
criticii și posibilitatea de a 
se legitima ca atare.

criptică 
deplasarea 

un ermetism snob,
concepțiilor clare, 

dialogul in-

o 
su- 
Ea 

C14-

0 îndatorire majoră: relevarea 
mesajului filosof ir al operei

Diversitatea de stiluri a 
artei contemporane româ
nești e . un fenomen care a 
atras, în chip îndreptățit, 
luarea-aminte a multor 
comentatori ai culturii eu
ropene din ultimele de
cenii. S-a deslușit aici o 
consecință firească a diver
sității înfățișărilor din lu
mea realului, din existența 
oamenilor, din istoria 
României de azi pe care 
ai tiștii le reflectă și le co
mentează în opera lor, Și, 
implicit, se deslușește o 
orientare mai fermă a 
artiștilor spre cuprinderea 
acelor subiecte care impun 
o meditație filozofică mai 
profundă, relevind sensuri 
complexe ale vieții contem
porane și ale istoriei de 
Odinioară. Artistul de as
tăzi respinge, tot mai de
cis, tentația de a-și trans
forma creația într-o ima
gine pur și simplu agrea
bilă, menită să desfete re
tina : el se socotește un 
participant la evenimen
tele vieții și, în conse
cință, opera sa șe încarcă 
de înțelesurile pe pare 
viața însăși Je are.

E mai presus de orice 
îndoială că, intr-o aseme
nea' largă mișcare a 
ideilor, determinată de 
realitatea creației, funcția 
criticii de artă devine măi 
complexă. Criticul nu-și 
mai poate îngădui să ră- 
mină doar un cronicar 
ce consemnează faptele 
din cimpul creației, trece
rea diferiților artiști pe si- 
mezăle sălilor de expozi
ție ; el iși simte obligația 
de a da scrisului său o 
solidă argumentație filo
zofică. ideologică, estetică, 
pe care nu i-o poate fur
niza, evident, decît o mun
că sistematică în biblio
tecă, in muzeu, in gale
ria de artă. O caligrafie a 
impresiilor culese intr-o 
sală de expoziție, oricît de 
grațios ar fi redactată, e 
insuficientă și inutilă. Pe 
de altă parte, nu cred că 
sarcina principală a criti
cului poate fi doar să-i 
transmită artistului, in
tr-un chip mai mult sau 
mai puțin acce-tabil, păre
rile privitoare Ia opera lui, 
așa cum se prezintă ea 
într-o expoziție ; pentru 
asia, un dialog sincer cu 
artistul și-ar atinge pe de

plin scopul. Se înțelege, nu 
exclud dintre îndatoririle 
noastre, ale criticilor, pe 
aceea a' unor discuții prie
tenești (prietenia adevă
rată însumind, in primul 
rind, exigență) și sînt con
vins că majoritatea cole
gilor noștri, artiștii, nu ig
noră opiniile criticii, în mă
sura in care ele sînt argu
mentate și lipsite de pre
judecăți, așa cum nu le 
ignoră, în general, pe ace
lea ale publicului căruia 
i se adresează prin însăși 
deschiderea expoziției. Dar 
cred cu toată convinge
rea că avem, mai presus de 
price, îndatorirea de a me
dia înțelesurile operei, de 
a le face, cu seriozitate și

stilurilor artei noastre de 
astăzi, ar putea șă con
stituie o preocupare mai 
temeinică a televiziunii, 
Ceea ce nu ne absolvă de 
obligația noastră de a face 
ca ideile artistului să-și afle 
ecoul in conștiința publicu
lui, de a insista asupra 
problemelor de construcție 
și de tehnică înăuntrul că
rora se rostesc gîndurile 
artistului.

S-au înregistrat, negre
șit, progrese în această pri
vință. Cărți de istorie și 
de teorie a artei, româ
nești și universale, au apă
rut intr-un număr mai 
mare, in tiraje mai impor
tante decit odinioară ; și 
avem rfiarea bucurie să

Dan GRIGORESCU

cu simplitate, vizibile pen
tru cei care străbat sălile 
expozițiilor și ale muze
elor. Tocmai pentru că arta 
de astăzi se caracterizează 
prin această amplă diversi
tate stilistică. Pentru că, 
sincer vorbind, există și 
tentația de a judeca opera 
de antă vizuală ca pe o 
imagine care se adresează 
numai ochiului și nu ca pe 
o purtătoare a unui mesaj 
filozofic al cărui sens șe 
definește in adincul ei, în 
acel adine spre descoperi
rea căruia îndemna Brân- 
cuși cînd rostea cele'orele-i 
cuvinte „uită-te, pin’oi 
vedeU".

Tocmai de aceea criti
cul recurge la forme ce 
asigură o largă difuziune 
a gîndurilor sale. Presa, 
radioul, televiziunea, con
ferința publică, prelegerea 
la universitatea cultural- 
științifică impun o ținută 
cu adevărat responsabilă 
a comentariului critic. Nu 
e mai puțin adevărat că e 
încă necesară o colaborare 
mai strinsă și din partea 
celor mai multe redacții 
culturale de specialitate. Că 
popularizarea artei, in emi
siuni ferite deopotrivă de 
didacticism rigid și de 
superficialitate (vizibilă 
uneori in exerciții stilis
tice ale autorului), prin ci
cluri care să releve con
tinuitatea istoric-artistieă a

constatăm interesul real 
al publicului, ' reflectat in 
repeziciunea cu care ele 
se epuizează (și, poate, re
flectat mai puțin în spațiul 
pe care presa . culturală și 
de specialitate îl acordă 
comentării acestor cărți). 
Dar ar- însemna să se re
ducă, in chip ilogic, actul 
critic la comentariul tipă
rit. De vreme ce recu
noaștem, de pildă, de atita 
vreme' forța de penetrație 
in public a ceea ce se chea
mă „mașs-media". contribu
ția. criticului de artă la Îm
plinirea scopurilor pe care 
ș.i le propune emisiunea de 
artă transmisă de televiziu
ne, se cuvine privită de 
criticii înșiși- cu mai mul
tă seriozitate. La fel, cu- 
vintul de deschidere la 
expoziții, prefața catalo
gului care, fără să aibă 
pretenția să se transfor
me neapărat într-o exe
geză estetică, are obligația 
să nu rămînă doar un 
convențional act de genti
lețe, ci să cheme atenția 
publicului asupra caracte
risticilor fundamentale ale 
viziunii artistului prezen
tat cu un asemenea prilej. 
Ceea ce înțeleg tot mai 
multi critici de artă. 
Tot așa cum activitatea 
criticului în comisiile de 
selecție^ în vederea expozi
țiilor- colective, o Activitate 
în general neștiută de ma

rele public, trebuie șă se 
întrupeze într-o mai certă 
prezență a valorilor, a ace-, 
lor opere care, inspirin- 
du-se din complexul uni
vers al vieții oamenilor pa
triei, îl înfățișează mai con
vingător, într-o modalitate 
a cărei noutate răspunde 
noutății înfățișărilor vieții 
noastre de aștazi.

Pentru că, prin insăși 
definiția funcției sale, cri
tica de artă e o partizană 
a înnoirilor. Se înțelege de 
la sine, nu a înnoirilor in 
sine, de dragul înnoirii, ci 
a acelora care lărgesc, în 
mod necesar, convingător, 
cimpul cunoașterii noas
tre. Pentru Că, șă recu
noaștem, sîntem, uneori, is
pitiți să acordăm un credit 
— lipsiț citeoaatăk de aco
perire valorică — unor 
încercări care nu sînt pe 
depljn justificate de nou
tatea și de amploarea ideii; 
e, și aici, cred, consecința 
unei insuficiente baze teo
retice și ideologice, a rinei 
cunoașteri încă firave a 
realității artei și a reali
tății vieții. Criticul tre
buie să fie un profesio
nist în sensul cel mai 
exact al cuvînțului, for
mația lui să fie atît de 
solidă incit să nu accepte 
arta ce nu-și pune marile 
probleme ale existentei 
umane de acum, de aici și 
de pretutindeni.

Ezitările sînt, nu o dată, 
firești ; ele nu constituie 
insă o scuză. Prezența cri
ticului trebuie Șă șe șjmtă 
mai limpede, mai hotărit. 
Promovind valorile, el are 
obligația să-și explice cau
zele preferințelor lui. Eșe
cul e însă inevitabil dacă, 
șeriind — cum e normal — 
cu fața spre atelierul ar
tiștilor, nu o face, in ace
eași măsură, ba încă și mai 
hotărit, cu fața spre pu
blic. Numai așa se îndrep
tățește, cred, activitatea, 
unui participant la isto
ria culturii contemporane, 
la eforturile artistului de 
a-și transmite gindurile, 
adeziunea sa la evenimen
tele ce definesc existența 
oamenilor din România 
socialistă. Glasul lui se 
cuvine să se rostească în 
cetate, plin de dragoste 
pentru artă și artiști, plin 
de răspundere față de pu
blic, lucid și ferm.

„Festivalul de teatru contemporan ’80“
Intre 21 și 29 martie se va desfă

șura la Brașov, sub egida Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. „Fes
tivalul de teatru contemporan ’80“, 
ediția a IlI-a. Manifestarea, desfă
șurată la nivel național, își propune 
șă promoveze creația scenică origi
nală și universală a timpului nos
tru, inscriindu-se în cadrul larg, sti
mulator, oferit de°cea de-a IlI-a edi
ție a Festivalului național „Cintarea 
României".

La festival și-au anunțat’ partici
parea zece colective dramatice — 
teatrele naționale din București. Cra
iova și Tg. Mureș (secția română), 
Teatrul Mic, „C.I. Nottara" și „Ciu
lești" din Capitală, Teatrul Tineretu
lui din Piatra Neamț, Teatrul „Valea 
Jiului" din Petroșani, Teatrul ma
ghiar de stat și Teatrul german de 
stat din Timișoara, Alături de piese 
bine cunoscute, jucate in ultimele 
două stagiuni artistice, pe afișul fes

tivalului se află înscrise și spectaco
le ale căror premiere sînt de dată 
recentă.

Cu același prilej vor avea loc dez
bateri pe marginea spectacolelor pre
zentate, precum și un colocviu cu 
tema „Contribuția teatrelor la con
struirea unui repertoriu general con
form cu sarcinile artistice și educa
tive ale mișcării teatrale românești 
actuale".

(Agerpreș)

TRAIAN BRADEAN - Miner hunedoreon

Cu Noaptea otomană, ro
man excepțional , care, 
eventual, numai prin titlu 
ar ridica obiecții, se poate 
afirma că beletristica ro
mânească de evocare istori
că iși consolidează o vi
ziune normală. Nu este un 
paradox in această afirma
ție, dacă se tine seama de 
ceea ce s-a făcut pină acum 
în acest domeniu, potrivit 
unor concepții mai mult 
sau mai puțin limitate. Cine 
a citit cîteva romane de 
acest fel din ultimele de
cenii a cunoscut cîteva fic
țiuni simple sau simpliste, 
constînd în reprezentarea 
antinomică și uneori mani- 
heistă a oricărui eveni
ment și oricărei persoane 
Înscrise in istorie. Istoria 
ar fi fost făcută de buni si 
de răi. de pozitivi și nega
tivi, de monștri și feți-fru- 
moși. Viziunea asupra ter
menilor intrati în conflict 
era compactă : cei buni sînt 
buni, cei răi sînt răi. Paul 
Anghel se înscrie printre 
cei care renunță la această 
posibilitate de a rescrie be
letristic istoria, revitalizînd 
naturalețea : cei care fac 
istoria sînt oameni angajați 
in viață, iar dacă, potrivit 
materialismului istoric, is
toria se face independent 
de voința oamenilor, dar 
prin oameni, atunci oame
nii șînt și mai oameni. 
Apoi, prozatorul se aliniază 
unei vechi și verificate con
cepții asupra istoriei, cu
noscută măcar de la Shakes
peare încoace, care afirmă 
că un eveniment este cu 
atît mai bine evidențiat, cu 
cît forțele și șansele facto
rilor care se confruntă sînt 
mai mari, mai reale, mai 
autentice. Prozatorul nu 
minimalizează deci nimic 
din ceea ce a fost con
flictul din 1877—1878, care a 
dus la independenta româ
nilor.

O altă noutate importantă 
o constituie viziunea com
prehensivă asupra perioadei 
războiului de independentă. 
De la Alecsandri încoace, 
tradiția beletristică legată 
de acest eveniment s-a 
mulțumit să reprezinte ex
clusiv episoade, destine 
particulare din complexa 
mașinărie socială pusă in 
mișcare de război. Paul An
ghel procedează pentru pri

ma dată la o recuperare 
integrală a lumii date. In 
mare, efectul este aprecia
bil în două direcții : pe de 
o parte, evenimentele cu
noscute sînt învestite și cu 
alte .semnificații, ca și lu
mea de dincolo de tranșee, 
iar totul capătă valențe 
largi, între adeziune si anti
nomie, între ignorantă și 
indiferentă, ca într-un uriaș 
spectacol natural.

în acest cadru intră, ast
fel, războiul văzut nu nu
mai prin soldații de rind. 
oameni marcați de dorința 
de libertate, dar nu mai pu-

ZAMFIR DUMITRESCU - Jocul cu pene de păun

asemenea perspectivă, este 
evident că tensiunea dra
matică nu poate decît să 
crească, tocmai prin accen
tuarea distantei dintre aspi
rațiile unei națiuni care 
dorește să-si cucerească 
suveranitatea si jocul inte
reselor sțrăine, în care 
aceasta pare a fi redusă la 
rolul de material de mane
vră și de miză- intermedia
ră. Dar victoria uneia sau 
alteia din forțele ignorate 
este posibilă si ea apare ca 
o răzbunare și ca o ironie. 
Aparent paradoxale se ara
tă astfel relațiile dintre sol-

Paul ANGHEL „Noaptea 
otomană"

țin executanti docili.. ci 
conflictul văzut prin condu
cătorii politici și militari ai 
momentului, concentrați cu 
toții în împlinirea unui 
ideal național, . dar și in 
participarea la o confrunta
re istorică. Pentru prima 
dată, cu înțelegere și obiec
tivitate. sint introduse per
sonaje istorice cu un rol 
decisiv în acest război, iar 
alțe personaje, de la Cer- 
nat și Cerchez la maiorul 
Ene și Davila, apar drept 
oameni, și mai puțin statui, 
Cu aceeași dezinvoltură, 
prozatorul intră în lu
me^, . europeană.. O idee 
generală a romanului este 
aceea că evenimentele pro
priu-zis militare reprezin
tă numai ’ partea vizibilă 
și inițială a lucrurilor, din
colo și după care se joacă 
războiul politic, al interese
lor marilor puteri europene 
ale epocii. în spiritul aces
tei viziuni, dealtfel expli- 
citată adesea de prozator, 
războiul de la 1877, orice 
război, oricît de mic, este un 
război mondial, prin parti
ciparea forțelor care mane
vrează în culise. . într-o-

dații români șl turci care, 
în timpul unui armistițiu, 
comunică perfect, lipsiți 
fiind de orice spirit de ina- 
miciție ; după cum, prin 
același joc al paradoxurilor, 
cucerirea Plevnei se tace în 
absenta fizică a tuturor co
mandanților care dorm : 
prințul, sultanul. tarul... 
Așadar, totul este făcut or
ganizat pentru a îndeplini 
o imagine completă si com
plexă, în care legile istoriei 
trebuie să existe exact atît 
cît există o umanitate for
mată din indivizii cei mai 
concreți.

Pențru a susține această 
concentrare ‘de umanitate, 
prozatorul folosește tehnica 
planurilor paralele, monta
jul filmic si perspectivis- 
mul. în episoade, cel mai 
adesea scurte, dinamice, 
nervoase, edificatoare pen
tru un individ sau un grup, 
prozatorul aduce lumea 
întreagă : de la aceea mul
tinațională. ștrînsă la Bucu
rești și în teatrul operațiu
nilor dunărene (în care in? 
tră Carlos de Burbon și 
prințul japonez Sanadaru), 
pină la mitocanul tradițio

nal. într-un joc impecabil 
de perspective, războiul și 
semnificațiile lui sint ur
mărite în toate straturile 
sociale. Eroul maior Ene 
este prezentat nu direct, ci 
prin intermediul soției și 
familiei, episoadele consa
crate aoestora închizind și 
deschizînd romanul : osci- 
lînd între sinceritate si de
magogie, este prinsă lumea 
parlamentului ; prin Toma 
Nicoară se pătrunde intr-o 
subumanitate în care răz
boiul pare a fi ignorat. Este 
impresionant că nu mor 
numai eroii cunoscuti. ci și 
cite un Tidi, petrecăreț, ti
pic bucureștean. In sfirșit. 
pe lîngă toate acestea, se 
sugerează dezvoltări virtua
le ale altor conflicte care nu 
au direct legătură cu răz
boiul, dar care anticipează 
alte evenimente importan
te : în această categorie in- 

,.tră episodul lui Semproniu 
Șiclovan. ardeleanul stabilit 
la București, al cărui fiu 
este un mare patriot, parti
cipant la un complot multi
național antihabsburgic. 
care îi aduce și moartea. 
Efecte extraordinare, se ob
țin printr-o savantă distan
țare, de perspectivă mo
dernă, ceea ce permite, ca 
la Saint-Simon, să fie pla- 
șate în poziții de fundal 
mari personalități ulterioa
re. Prozatorul vorbește ast
fel, fără să numească, de un 
tînăr ziarist de la Timpul 
în cîteva rînduri : aeesta 
este Eminescu. Lui Cara- 
giale i se acordă următoa
rea propoziție cu rol de for
mare a unui contrapunct : 
„în aceeași seară, publicis
tul Caragiale s-a refugiat 
la Ploiești". în schimb. în 
prim plan se află mahalagii 
vizați de satiric, si care iși 
au deocamdată frumusețea 
lor ignorată de scriitor...

în sfirșit. stilul ajută el 
însuși acestei înscenări fas
tuoase si în același timp 
grandioase a istoriei : calo- 
filia servește deopotrivă 
participarea afectivă și de
tașarea uneori ironică.

Așadar, remarcabila ini
țiativă a lui Paul Anghel 
constă in a reface mai 
pregnant legătura dintre is
torie și viață.

Marian POPA

cinema
® întoarcerea lui Vodă Lăpușn ga- 
mi : PATRIA — 9; 12; 16; 19, 1 FA
VORIT — 8,45.; 11,30; 14,15: ,17;
19,45, CULTURAL — 9,30; 12J.30;
16; 19.
© Mark polițistul și Mark poli
țistul la Genova (ambele ființe); : 
PALATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII — 17.30.
d Mizerabilii: SCAJLA — • ,9,15; 
11,45; 14,15: 17; 19.45, BUCUREȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 2CM5.
• Fata de pe lac CAPITOL — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 21X15.
o Prima mea vară : CENTRAL — 
9.30: 11,30; 13,30: 15,3.0.; 17.30,; 19<.30i
• Mijlocaș la deschidere : CINE
MA studio — 10: 12; 16;
18; 20, VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20. .
• Sălbaticul î LUCEAFĂRUL __ 9; 
11,15; 13,30.; 15.45.; 18: 20. FESTI
VAL — 9; 11.45;. 14,30: îtfas: 20, 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,3(1; 15,45; 
18; 20,15.
<a Muntele ascuns — U5: 17,15,
Studentul, computerul și cartofii 
r- 19.30 : TIMPURI NOI.
© Popeye marinarul — 9; 10,15; 
12,30; 20, Clopote, de toamnă — 
14,15: 16; 18 : DOINA.
O Sosea odată un călăneț : FERO
VIAR — 8,45; 11: 13,30: 15,45; 18; 
20.15, MELODIA ~ 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18: 201,15, MODERN — 9;
11,15; 13.30; 15.45; 18.; 20»15.
© Artista, dolarii și ardelenii : 
GRIVITA — 9; 11,15: 13,30; 15.45; 
10; 20, AURORA — 9; 11,16; 13,30; 
15,45; 18; 20, TOMIS — 9; 14,15;
13,30; 15,45; 18: 20.
• Sub constelația gemenilor : 
BUZEȘTI — 9.45; 11,30; 13,30; 15,30; 
17,30; 19,30.
• Bilet de Întoarcere : DACIA — 
9; 11,15: 13.30; 15,45; 18; 20.
• Rug și flacără : BUCEGI —
15,30; 17,30: 19,30, FLACĂRA —
15,30; 17,45; 20, POPULAR — 15,30: 
17,30: 19.30.
• Colosul din Rhodos : LIRA — 
9.1'5; 12; 16; 10, MUNCA — 9; 12; 
16; 19.
• Cumpăna : DRUMUL SĂKXT —
16; 18; 20, VIITORUL — 15,45;
18; 20.
• Jocuri de noapte : FERENTARI
— 15,30; 17,30; 19,30.
O I se spunea „Buldozerul** : 
GIULEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, VOLGA — 9; 11,16: 13.30;
15,45; 18; 20,15, ARTA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
© Supraviețuitorii s PACEA — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Camionul de cursă lungă : CO- 
TROCENI — 15: 17,15; 19.30.
• Deznodămtnt Ia frontieră: FLO-
REASCA — 9; 11; 13: 15,30; 17.45; 
20, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18.; 20.
• Moarte pe Nil : COSMOS — 
14,15: 17; 19,45.
• Sezonul de catifea : FLAMURA
— 9: 11: 13.15; 15,30; 17,45: 20.
• Prezentatorul : PROGRESUL — 
16: 18: 20.

teatre

PROGRAMUL 1
16.00 Telex J
16,05 Teleșcoăiă
18,25 Atenție la„ neatenție
18,45 Podiumul laureatilor

în jurul orei 17,00 — Transmi
siune directă tie la Palatul Consi
liului tie Stat : Ceremonia semnă
rii documentelor oficiale româno- 
zaireze

17,20 Muzică populară
17,30 Fotbal : România ’70 — Româ

nia “80

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 Noi, femeile I
19.50 15 ani de mărețe înfăptuiri sub 

semnul unei poLitici clarvăzătoare, 
al spiritului revoluționar

20,15 Muzică populară
20.25 Telecinemateca. Ciclul „Mari re

gizori. mari actori". „Fluviul fără 
întoarcere". Prșmieră TV. Produc
ție a studiourilor americane

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
16,00 TelCx
16.05 Teleșcoăiă
16.25 Atenție la... neatenție
16,45 Podiumul laureatilor

în jurul orei 17,00 — Transmi
siune directă dc la Palatul Consi
liului de Stat : Ceremonia semnă
rii documentelor oficiale româno- 
zaireze

17.20 Muzică populară
17,30 Teatru TV : „Scaplno" de Mo- 

llere
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
1.9.20 Noi. femeile !
19.50 15 ani de mărețe înfăptuiri șub 

semnul unei politici clarvăzătoare, 
al spiritului revoluționar

20.15 Studio T ’80
20.40 Un cînțec, o glumă
21,10 Pagini simfonice
21.50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

• Teatrul Național (sala mică) : 
O scrisoare pierdută — 19,30; (sala 
Atelier) : Trei pe o bancă — 19.
© Filarmonica ..George Enescu* 
(sala mică a Palatului) ; Ciclul 
„Brahms — pagini antologice din 
creația camerală de la duo la 
sextet* — 19,30.
© Opera Română : Flautul fer
mecat — 19.
© Teatrul de operetă : Silvia — 
19,30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
la-ndra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Gin-Rummy -- 19,30: (sala Gră
dina Icoanei) : Infidelitate conju
gală — 19,30.
© Teatrul Mic : Minetti — 19,30.
© Teatrul Foarte Mic ; O șansă 
pentru fiecare — 20.
© Teatrul de comedie : Pețitoarea
— 19,30.
O Teatrul ..Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Idioata — 19,30; (sala Stu
dio) : Sentimente și naftalină —-19.
© Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : ...Eseu — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Dc la Cără
buș la Savoy — 19,30; (sala Vic
toria) : Idolul femeilor — 19,30.
g> Ansamblul artistic Rapsodia 
română" (sala Studio) : De dor, 
de dragoste — 19; (sala clubului 
I.C.T.B.) : Pe un picior de plai
— 1'8.
© Teatrțil „Ion Creangă" : Băiatul 
cu floarea — 19,30.
© Teatrul „Țăndărică" : Ileana 
Sînziana — l<0.
© Circul București : Atracțiile 
circului bulgar — 19,30.
o Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Romeo și Jeanette — 19,30.

ORA DE MUZICĂ-ORĂ
Despre eficienta, despre rolul con

certelor .educative, al spectacolelor 
destinate elevilor s-a scris în re
petate rînduri. Participarea institu
țiilor muzicale la educația artistică, 
umanistă a tinerei generații este una 
din nobilele lor indatoriri. în aceas
tă arie se înscriu concerlele-festival, 
dedicate unei anumite perioade din 
istoria muzicii românești sau unui 
autor celebru, spectacolele de operă 
și de operetă etc,, cu participarea 
unor personalități ale vieții noas
tre muzicale. întrebarea pe care 
și-o pun tot mai mulți este dacă 
astfel de acțiuni pot împlini, numai 
ele. cu adevărat educația artistică a 
elevilor. Iată un fapt: sala unei 
prestigioase instituții muzicale, plină 
cp elevi invitați la un spectacol de
dicat lor, a arătat că, fără o pregătire 
prealabilă a publicului, artiștii de pe 
șcenă pot cînta fără... ecou. Aceasta 
arată că bunele intenții nu șînt sufi
ciente și că nici măcar calitatea 
.reală a unei manifestări nu poate fi 
o garanție absolută a succesului, cu 
atît mai mult in cazul unor categorii 
de spectatori cum sînt tinerii, elevii, 
în asemenea, situații iese la iveală 
rolul profesorului de muzică, impor
tanța orelor de mpzică in instruirea 
artistică, patriotică a tinerei genera^. 
ții. în formarea publicului de miipe.

„Printre disciplinele umaniste, mu
zica își’ .are desigur rolul ei bine de
finit. acela de a modela sensibilita
tea, de a șlefui sufletul copilului și 
al adolescentului atît de înclinat in
fluenței binefăcătoare a cintecului — 
ne spune prof. Alina Popovici. în 
antichitate — la greci — exista con
vingerea că muzica poate îndrepta 
caracterul, poate desăvîrși, alături de 
Celelalte arte, personalitatea tînărur 
lui. în societatea noastră, educarea 
prin artă este ridicată la rangul po
liticii de stat. îndrumată cu atenție, 
cu perseverență și înțelegere. Iată 
ce-mi scrie o elevă din anul 
ÎI : „Așteptam ora de Istoria muzi
cii cu multă liniște, ca pe oricare 
alta. Au fost necesare explicațiile 
calde și audițiile ca inima mea și a 
celorlalți colegi să vibreze la unison 
cu opusurile lui Paganini. Beethoven 
sau Mozart. Minunea s-a petrecut 
însă la Enescu. la înaripatele coruri 
ale marilor patrioți. Ion Vidu. Gh.

Dima, I. D. Chirescu și la multe alte 
lucrări de compozitori români, căci 
la terminarea anului școlar nu nu
mai că ascult cu plăcere lucrări ro
mânești la radio sau in sala de con
cert, dar sint mîndră că aparțin unui 
popor atît de inspirat. Orele mele li- 
bere-au căpătat sens".

„Orele de muzică, evident, bine 
făcute — dedată muzicologul Octa
vian Lazăr Cosma — întipăresc in 
inimi emoții și sentimente de lungă 
durată, cultivînd inalte idealuri, 
țlragostea de frumos, de liber
tate, cultul istoriei, mindria pa
triotică, demnitatea colectivă. Sarci
nile noastre, ale tpturor educatorilor.

EDUCAȚIE PATRIOTICĂ- □>
discipline cu ore luate de la muzică, 
desen, sport etc. Cum poate să pre
dea muzica profesorul dh istorie sau 
de matematică ? Să ne 'surprindă 
faptul că in ora de muzică el va pre
da tot istorie sau matematică ? în ci
clul primar, predau muzica învățăto
rii. Dar au ei toți pregătirea nece
sară ? La Institutul- pedagogic, stu
denții beneficiază de o oră de 
teorie muzicală pe săptămină. Obiec- 
țpl Muzica, nu există în mo
mentul de față in programa liceelor, 
iar cît privește corul, acesta se Înfi
ripează în multe locuri doar la anu
mite festivități. Apoi, în fiecare școa
lă, fie ea la oraș sau la sat, trebuie

La ancheta noastră participă : compozitorul D. D. BOTEZ, 
muzicologul Octavian Lazăr COSMA, prof. Alina POPOVICI

ne îndeamnă să pledăm pentru valo
rificarea cit mai eficientă a orei de 
muzică in școală".

„Muzica este o artă care — poate 
mai mult decît celelalte — mpder 
iează șpfletul omenesc, contribuie la 
împlinirea personalității umane" — a 
completat compozitorul și dirijorul 
D. D. Botez.

Asemenea frumoase gîndurl flesr 
pre ora de muzică și rolul ei ne 
obligă să punem o întrebare : care 
este realitatea școlară? întrebarea în
găduie mai multe răspunsuri sau 
alte întrebări. Unele puțind părea 
paradoxale. Să spunem, de pildă: 
„Ce se intîmplă cind profesorul de 
sport predă... muzica, iar profesorul 
de piuzică... matematica ?“ Oricît ar 
suna de bizar, asemenea situații nu 
sint o ficțiune. Pentru că șe îptîm- 
plă ca profes.orul de muzică să nia-și 
poată acoperi numărul orelor de curs 
și atunci le completează cu... ore de 
geometrie în spațiu... Se intîmplă ca 
la o școală nici să nu existe profe
sor de muzică și atunci rezolvă orele 
de cint, pe rind : profesorul de edu
cație fizică, profesorul de chimie...

Iată care este părerea participan- 
ților la ancheta noastră:

D. D. Botez; „In unele școli se 
fac . completări de catedre ale altor

să existe nu numai ansambluri co
rale, dar și o dotare cit de simplă 
pentru audiții, pentru concerte popu
lare, pentru împlinirea, lună de lună, 
an de an, a educației artistice a co
piilor noștri. în acest fel vom depis
ta cu mai mare siguranță talentele 
autentice, care apoi trebuie, cu aten
ție, îndrumate. Consider că astfel 
asigurăm și mișcării artistice de ama
tori calitatea — imperativ al mari
lor competiții și festivaluri naționale 
și internaționale".

Octavian L. Cosma ; „Firesc, so
luția asigurării unei tinute profesio
nale conform programei de invăță- 
mint este încredințarea, unde se 
poate, unor clase, ore, profesorului 
de muzică, singurul care deține un 
substanțial repertoriu de cîntece, 
avînd disponibilitatea oferirii unei 
mari varietăți și eficiente în proce
sul predării. După cum prin cursuri 
speciale de perfecționare profesio
nală se poate ameliora și pregătirea 
muzicală a unor cadre din învăță- 
mîntul primelor clase de școală. Cît 
privește programa de învățămînt a 
liceelor pedagogice, si ea ar suporta 
îmbunătățiri, îndeosebi în asigurarea 
predării muzicii vocale (canto, cor) și 
a muzicii instrumentale (vioara). Este 
apoi cazul să analizăm cu atenție

cum se face educația muzicală In 
clasele mari de la școlile generale. 
După opinia mea, în acest cadru, 
elevii pot cunoaște mai bine, pot șă 
învețe cîntecele patriotice compuse 
pentru ei de către compozitorii 
noștri".

Prof. Alina Popovici : „Poate toc
mai de aceea, liceele pedagogice tre
buie să acorde o mai mare atenție 
orelor de muzică, extinderii lor. 
(avem în vedere faptul că la clasele 
I—IV se preconizează ca ora de mu
zică1 să fie făcută de învățători)".

Iată deci cîteva opinii privind edu
cația 'muzicală a elevilor, modalită
țile prin care aceasta se realizează 
jn prezent, sugestii pentru îmbunătă
țirea ei viitoare 1 Semnatari : o pro
fesoară de muzică, un compozitor 
și dirijor, un muzicolog. Credem că 
asupra celor semnalate se cuvine să 
mediteze toți cei care au un rol în 
educația tinerelor generații. Ne gră
bim să adăugăm că sîntem însă de
parte de a reduce problemele va
riate, multiple ale educației muzicale 
la aspectele ei strict școlare ; din 
contra, ceea ce se face în școală, în 
cadrul orelor de muzică este un punct 
de plecare pentru desfășurarea unor 
numeroase forme de activitate, înce- 
pînd cu formații arțișțice si pină la 
amplele acțiuni muzicale în care 
sînt cuprinși elevii, ca de fapt toți ti
nerii patriei, in cadrul Festivalului 
național „Cintarea României". S-ar 
putea discuta pe larg — o vom face — 
și despre preferințele muzicale ale 
tinerei generații, deșpre ceea ce li se 
oferă în cluburi și în case de cultu
ră, în cenacluri muzicale s.a.m.d. 
Este vorba, așadar, despre o activi
tate foarte diversificată, a cărei ca
litate însă — cel puțin în privința 
gustului, receptivității elevilor — se 
bizuie în mod substanțial pe pregă
tirea asigurată de școală, în orele și 
activitățile muzicale desfășurate sub 
supravegherea și îndrumarea califi
cată, competentă a cadrelor de spe
cialitate. Să nu uităm : „Soarta 
muzicii în școală se hotărăște".

Smaranda OȚEANU
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Vizita președintelui; lepHeii Zair,
Mobutu Șese Seko

In mijlocul oamenilor muncii de la întreprinderea'

„Semănăt@&reas" din Capitală
După încheierea celei de-a doua 

runde de convorbiri la nivel înalt 
româno-zaireze, președintele Repu
blicii Zair, general de corp de ar
mată Mobutu Șese Seko, a făcut o 
vizită la întreprinderea „Semănă
toarea" din Capitală — una din ma
rile unități producătoare .de utilaje 
agricole din țara noastră.

înaltul oaspete a fost însotit în 
această vizită de Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C, al P.C.R., președintele Con
siliului Central al U.G.S.R.. ministrul 
muncii, Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.', primarul general al Capi
talei, de alte oficialități române.

La vizită au luat parte persoane 
oficiale zaireze din suita președin
telui.

La sosirea la uzină, președintele 
Mobutu Șese Seko a fost salutat de 
Elena Nae. prim-secretar al Comite
tului de partid al sectorului 6. Bucu
rești, președintele consiliului popu
lar al acestui sector, loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, Virgil Actarian, directorul în
treprinderii, de numeroși muncitori 
care i-au făcut o caldă primire.

în fața unor machete și grafice, 
gazdele au prezentat înaltului oas
pete evoluția întreprinderii, precum 
și principalii indicatori economici, 
care atestă preocuparea permanentă 
pentru dezvoltarea și diversificarea 
producției. de mașini agricole în con- 
f .mitate cu cerințele agriculturii 
noastre și cu exigențele unui export 
în continuă creștere.

Realizările colectivului de la „Se
mănătoarea" au permis o accelerare a 
ritmului mecanizării agriculturii roe 
mânești, mecanizare care atinge — pe 
tipuri de operațiuni — între 90—100 
la sută, ceea ce reflectă capacitatea 
industriei noastre constructoare de 
mașini de a asigura întregul necesar 
de utilaje destinate uneia din ramu
rile de bază ale economiei — agri
cultura.

în continuare a fost prezentată 
familia de mașini agricole realizate 
aici, între care au reținut atenția 
combinele de recoltat porumb și pă- 
ioase în mai multe variante, folosite 
la recoltarea a 34 de culturi. De ase
menea, aceste combine, dintre care 
se detașează combinele C 12 M, C 14 
și C Carp 4, au o productivitate între 
10 și 20'la sută mai mare decît ti
purile inițiale, ele fiind solicitate în 
peste 20 de țări din diferite conti
nente ale globului.

Depunerea unei
în cursul dimineții de marți, ge

neral de corp de armată Mobutu 
'Șese Seko Kuku Ngbendu Wa Za 
Banga, președintele fondator al Miș
cării Populare a Revoluției, președin
tele Republicii Zair, a depus o coroa
nă de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

La solemnitate au participat Emil 
Bobu, președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., ministrul muncii, 
Gheorghe Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, general-co
lonel Vasile Ionel, adjunct al minis
trului apărării naționale. Florian lo- 
nescu, vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular al 
municipiului Bucureștii generali și 
ofițeri ai forțelor noastre armate, 
alte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, per-
.„i

O măsură utilă de prevedere
Printre asigurările de persoane 

puse la dispoziția populației de 
către Administrația Asigurărilor de 
Stat este și „asigurarea familială 
mixtă de viată", care satisface do
rința celor care vor să ia o măsură 
suplimentară de prevedere pentru 
ei și membrii familiei lor și, con
comitent. să realizeze economii pla
nificate pe o anumită perioadă de 
timp. Pe scurt, această asigurare 
prezintă următoarele caracteristici : 
poate cuprinde pe toți membrii de 
familie care — la data contractă
rii asigurării — sînt în virstă de 
la 5 la 65 de ani ; se poate contrac
ta pe orice durată cuprinsă între 5 
pînă la 15 ani. la o sumă ce se 
stabilește de asigurat ; participă la 
tragerile lunare de amortizare, prin 
combinațiile de cite 3 litere ce se 
atribuie pentru fiecare 1 000 de lei 
din suma asigurată ; suma asigu
rată se plătește în caz de invali
ditate permanentă din accidente a 
oricăruia dintre asigurați : la ieși
rea combinației (combinațiilor) de

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21 și 22 martie. In (ară : Vremea va fi 
schimbătoare. Vor cădea precipitații 
locale, care în jumătatea de nord a țării 
vor fi și sub iormă de lapovltă și nin
soare. Vîntul va sufla moderat, cu in
tensificări în Banat și zona de munte. 
Temperatura în creștere in a doua

De o bună apreciere din partea 
oaspetelui s-a bucurat și combina 
CP 12 (pentru teren înclinat), care a 
cucerit la tîrgurile internaționale de 
la Zagreb și Brno medalii de aur 
pentru originalitatea concepției și 
înalta ei eficiență 'economică.

Ministrul de resort a prezentat 
apoi o expoziție de tractoare și uti
laje agricole realizate în cadrul cen
tralei de specialitate. între care di
ferite tipuri de tractoare de 45, 55, 
'64 și 80 CP.

Au fost vizitate în continuare sec
țiile sculărie, prelucrări mecanice, 
presaj, montaj și tratamente, unde au 
fost evidențiate eforturile colectivu

In județele Prahova și Brașov
Marti după-amiază, președintele 

fondator al Mișcării Populare a Re
voluției, președintele Republicii Zair, 
general de corp de armată Mobutu 
Șese Seko Kuku Ngbendu Wa Za 
Banga, împreună cu celelalte oficia
lități zaireze, au plecat într-o vizită 
în județele Prahova și.Brașov.

înaltul oaspete este însoțit în 
această vizită de tovarășii Emil 
Bobu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.’S.R., ministrul muncii, general- 
locotenent Constantin Popa, locțiitor 
al șefului Marelui Stat Major, Octa
vian Lutaș, ambasadorul României la 
Kinshasa.

în județul Prahova, șeful statului 
zairez și persoanele oficiale care îl 
însoțesc au vizitat Combinatul petro
chimic de la Brazi, unde au fost în- 
timpinați cu multă căldură de Ion 
Cîrcei, prim-secretar al Comitetului 
județean Prahova al P.C.R., președin
tele consiliului popular județean, 
Adrian Stoica, adjunct al ministrului 
industriei chimice, de membri ai con
ducerii unității și numeroși munci
tori.

în fata unei machete, oaspeții pri
mesc ample explicații asupra profi
lului acestui combinat deosebit de 
reprezentativ pentru .dezvoltarea și 
nivelul tehnic atins de industria 
noastră petrochimică.

Directorul general al combinatului 
petrochimic, Alecu Popa, informează 
că majoritatea agregatelor din com
ponența unității sînt realizate în 
România, ele fiind exportate și în 
numeroase țări, unde se bucură de 

coroane de flori 
soanele oficiale care îl însoțesc pe 
înaltul oaspete în vizita sa în tara 
noastră.

Erau prezenti Octavian Lutaș, am
basadorul României la Kinshasa, și 
ambasadorul Zairului la București, 
Noengo Busu Nyoka.

Se aflau de fată, de asemenea, nu
meroși locuitori ai Capitalei.

O gardă militară aliniată pe pla
toul din fata monumentului a pre
zentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Zair.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de reculegere. 
A fost vizitată apoi rotonda monu
mentului.

La sfîrșitul solemnității. înaltul 
oaspete a primit defilarea gărzii de 
onoare.

(Agerpres)

litere, cu prilejul tragerilor de 
amortizare ; la expirarea asigurării 
(independent de sumele plătite an
terior pentru eventualele cazuri de 
invaliditate permanentă) ; în caz 
de deces din orice cauză al ori
căruia dintre asigurați ; primele de 
asigurare sînt diferențiate în func
ție de vîrsta persoanei care con
tractează asigurarea, de durata po
liței, de mărimea sumei asigurate, 
precum și de numărul si vîrsta 
membrilor de familie ce se includ 
în asigurare, putînd fi achitate și 
în rate. La expirarea, asigurării la 
care primele au fost plătite pentru 
întreaga durată prevăzută în poliță, 
suma asigurată se plătește conco
mitent cu o indemnizație de 10 
la sută.

Informații suplimentare și con
tractarea de asigurări — la respon
sabilii cu asigurările din unitățile 
socialiste, agenții și inspectorii de 
asigurare, sau, direct, la oricare u- 
nitate ADAS.

parte a intervalului. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 6 șl plus 4 grade, 
mal coborîte in primele nopți în nor
dul Moldovei și estul Transilvaniei, iar 
maximele între 4 și 14 grade. în Bucu
rești : Vreme schimbătoare, cu cer 
temporar noros. favorabil ploii slabe. 
Vînt slab pină la moderat Tempera
tura în creștere în a doua- parte a in
tervalului. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 1 și plus 3 grade, iar maxi
mele între 7 și 11 grade. (Corneliu Pop, 
meteorolog de serviciu). 

lui în direcția autodotării cu mașini- 
unelte de înalt randament. Este vorba 
de strungurile automate eu mai multe 
capete de prelucrare, de presele de 
120—400 tone, de instalația de sudură 
automată a lonjeroanelor etc.

Apreciind toate aceste realizări,- 
oaspetele a consemnat în cartea de 
onoare a întreprinderii impresiile 
deosebite lăsate de această vizită, 
precum și mulțumirile pentru primi
rea călduroasă care i-a fost rezer
vată.

în încheierea vizitei, președintele 
Mobutu Șese Seko a adresat urări de 
noi succese colectivului bucureștean.

(Agerpres)

aprecierea beneficiarilor, mărturie 
elocventă a forței creatoare a proiec- 
tanților și constructorilor de utilaje 
chimice și petrochimice din tara 
noastră. S-a arătat că în fabricile 
combinatului se obțin peste 100 de 
produse petrochimice, care acoperă o 
largă gamă de necesități ale econo
miei noastre naționale și, în același 
timp, sînt exportate în peste 50 de 
țări ale lumii.

Președintele zairez a manifestat un 
deosebit interes fată de varietatea de 
produse obținute prin valorificarea 
superioară a țițeiului.

Au fost vizitate secții de bază ale 
combinatului — instalațiile de fenol- 
acetonă și piroliză — cu care prilej 
oaspeții au remarcat performanțele 
superioare ale agregatelor, gradul 
înalt de automatizare a proceselor 
tehnologice utilizate aici.

în încheierea vizitei, președintele 
Republicii Zair a exprimat in Cartea 
de onoare admirația față de succese
le obținute în dezvoltarea petrochi
miei românești și a mulțumit pentru 
primirea călduroasă de care s-a 
bucurat.

După vizita la combinat, oaspeții 
și-au continuat călătoria spre Pre
deal.

Străbătînd pitoreasca vale a Praho
vei, președintele Mobutu Șese Seko 
a avut posibilitatea să admire fru
musețile naturale ale acestei zone, 
precum și stațiunile de odihnă, unde 
se află în aceste zile un mare număr 
de turiști români și străini.

La sosirea în Predeal, președintele 
zairez a fost salutat cu deosebită 
căldură de Gheorghe Dumitrache, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean, de re
prezentanți ai organelor lpcale de 
partid, și de stat.

cluj:
Se modernizează comerțul rural

în ultimii ani, în județul Cluj, ca 
dealtfel în întreaga tară, rețeaua 
comercială a cooperației de consum 
s-a dezvoltat și s-a modernizat con
tinuu. Ea dispune în prezent de 
peste 950 magazine și unități de 
alimentație publică. La Huedin și 
Gherla, in comunele Mihai Viteazul, 
Borșa, Baciu, Mociu, Poieni, Viișoa- 
ra ș.a. au fost construite moderne 
complexe comerciale, care desfac o 
gamă diversă de mărfuri alimentare 
și nealimentare. La parterul acestor 
construcții funcționează, de aseme
nea, restaurante și cofetării. Tot
odată, s-au modernizat și dotat cu 
utilaj nou numeroase alte unități — 
peste 100 în ultimii trei ani. Prin
tre acestea se numără și restauran
tele din localitățile Panticeu, Luna. 
Huedin, Apahida. complexul de a- 
limentație publică de la Florești, 
magazinele de mobilă de la Mociu 
și Bobîlna, magazinele alimentare 
cu autoservire din Mociu, Viișoara, 
Poieni ș.a. Ca urmare, volumul des
facerilor a crescut simțitor, in unele 
unități dublîndu-se chiar. Această 
acțiune de dezvoltare și moderni

Cronica zilei
Cu prilejul împlinirii a 40 de ani 

de la cel de-al X-lea Congres al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, ambasadorul R. P. Mongole 
la București, Țagaanlamyn Dugher- 
suren, a organizat, marți la- amiază, 
o conferință de presă. /

Au luat parte reprezentanți ai pre
sei centrale. Agenției Române de 
presă „Agerpres", ai unor publicații 
social-politice și economice, atașați 
și corespondenți de presă străini 
acreditați în tară noastră,

în cuvîntuî său, ambasadorul R.P. 
Mongole a relevat importanța deose
bită a celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol pentru dezvoltarea tării sale, 
realizările obținute de poporul mon
gol în anii socialismului în dezvol
tarea industriei și agriculturii, a în- 
vățămîntului, științei, culturii și artei, 
în ocrotirea sănătății populației.

Au fost evidențiate, totodată, re
lațiile de bună colaborare statornicite 
între România și R.P. Mongolă, re
lații puse în slujba păcii și înțelegerii 
internaționale.

ÎN VALEA JIULUI

Consfătuire pe tema 
„Cunoașterea 

și generalizarea inițiativelor 
muncitorești înaintate**
Marți a avut .loc în Valea Jiului o 

consfătuire pe tema „Cunoașterea și 
generalizarea inițiativelor muncito
rești înaintate", organizată cu spriji
nul secției de propagandă a C.C. al 
P.C.R. ' de' Comitetul județean de 
partid Hunedoara, la care au partici
pat mineri, șefi de brigadă, cadre de 
conducere din exploatările miniere și 
din alte unități economice, activiști 
de partid, ai consiliilor sindicale lo
cale și ai organizațiilor U.T.C. din 
județele Caraș-Severin, Gorj, Hune
doara, Mehedinți și Timiș. Partici- 
panții la consfătuire au analizat, în 
lumina recomandărilor făcute de 
secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la recenta 
consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R.,. formele și metodele politico- 
educative folosite de organele și or
ganizațiile de partid, de organizațiile 
sindicale și de U.T.C. pentru pre
luarea și aplicarea inițiativelor va
loroase in vederea realizării sarcini
lor de plan. în acest cadru a fost pre
zentat un ciclu de filme, documenta
re, realizate de cineaștii amatori din 
Valea Jiului și Hunedoara, filme in
spirate din vasta problematică a 
creației tehnico-științifice.

Consfătuirea a fost .precedată de 
vizionarea unei expoziții organizate 
în holul Casei de cultură a sindica
telor din Petroșani, în care sînt în
fățișate principalele initiative munci
torești aplicate în cursul anului tre
cut în județul Hunedoara și rezulta
tele lor economice. De asemenea, 
participanta au vizitat întreprinderi
le miniere Lupeni și Petrila, ale că
ror colective au inițiat o serie de va
loroase inițiative muncitorești.

zare a rețelei Cooperației de con
sum va continua și în acest an. Sînt 
in construcție și vor fi date în folo
sință complexe comerciale Ia Călă- 
țele și Mînăstireni, magazine uni
versale și braserii la Cornești, Săn- 
dulești, Rișca, Petreșt, spații comer
ciale la parterul blocurilor de lo
cuințe din localitățile Mihai Vitea
zul, Unguraș, Gherla, Rișca, Cătina. 
Amintim, de asemenea, citeva uni
tăți turistice aparținînd cooperației 
de consum clujene, care oferă găz
duire în locuri pitorești, bucurin- 
du-se de un binemeritat renume în 
rîndul vizitatorilor : cabana Bura 
(la 4 km de Cheile Turzii, pe dru
mul national Turda—Cîmpeni), ca
bana „Ardeleana" — Călățele (la 17 
km de Huedin), popasurile turis
tice : „Terasa Căpuș" (la 25 km de 
Cluj-Napoca spre Oradea). „Hanul 
Pescarilor" (lîngă localitatea Lun- 
cani). terasa „Izvorul Crișului" (la 
38 km de Cluj-Napoca spre Ora
dea).

în fotografie : Complexul comer
cial „Vlădeasa" din Huedin, apar- 
ținind cooperației de consum.

Aporii ie taiimahilă valoare al
MM Ncdae Ceaiisesca la afiroiarea

BB

(Urmare din pag. I)
Organizarea mai bună a rețelei de 

cercetare pe baza unor norme unitare 
de structură, perfectionarea continuă 
a acesteia, sub autoritatea Consiliului 
Național pentru Știintă și Tehnologie, 
devenit organ de partid și de stat- cu 
puteri deliberative, larg reprezenta
tiv, așezarea. în contextul noului me
canism economico-financiar, a activi
tății de cercetare pe baze economice, 
în curs de perfecționare, alături de 
alte numeroase initiative normative 
ale statului, reprezintă tot atitea ex
presii ale grijii de a înscrie cît mal 
adecvat și eficient cercetarea în sis
temul muncii sociale din tara noas
tră.

Grăitoare pentru înalta concepție a 
partidului despre locul și rolul știin
ței și tehnologiei în noua etapă de 
dezvoltare a fost și directiva ca cer
cetarea științifică, dezvoltarea tehno
logică și introducerea progresului 
tehnic să formeze o secțiune unitară, 
distinctă a planului național unic, 
care să fie elaborată înaintea celor
lalte secțiuni de plan, privind investi
țiile și producția, spre a le servi 
drept sprijin și orientare.

Politica partidului și statului în do
meniul cercetării a generat un com
plex de prefaceri majore, care au 
schimbat esențial natura muncii pe 
tărimul științei și tehnicii, stilul și 
mentalitățile celor ce muncesc în a- 
ceste domenii.

Profilul, răspunderile și influenta 
cercetătorului s-au extins, de la ela
borarea de soluții pînă la materiali
zarea acestora în tehnologii și pro
duse. realizarea de obiective de in
vestiții si darea acestora in func
țiune la parametrii proiectați. Astăzi, 
cercetătorii, inginerii, proiectantă și 
constructorii lucrează în formații 
unite, în colective mixte pentru rea
lizarea sarcinilor de plan, a obiecti
velor progresului tehnic.

Prin aceasta s-a realizat legătura 
atît de necesară între cercetarea ști
ințifică, dezvoltarea tehnologică și 
producție — condiție esențială a vi
talității, ' dinamismului și eficienței 
economico-sociale a cercetării. Pe 
fondul acesteia, izvorîtă din aceeași 
necesitate, a folosirii depline a ca
pacității tuturor forțelor de concep
ție ale tării, s-a afirmat și strategia 
integrării,Jnvătămîntului cu cerceta
rea și producția.

O expresie convingătoare a politi
cii partidului in domeniul științei 
este realizarea, sub îndrumarea 
nemijlocită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a marilof platforme inte
grate de cercetare, producție și in- 
vățămînt. a

Conducind destinele României cu o 
stăpînire sigură, riguros fundamenta
tă a viitorului, izvorîtă din excepțio
nalele sale calități de om politic și 
om de știintă, din experiența a 
aproape o jumătate de veac de acti
vitate revoluționară neîntreruptă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a impri
mat politicii partidului si statului 
nostru orientări pe care anii le-au 
confirmat.

Va rămîne o dovadă emoționantă 
de luminată înțelegere a rosturilor 
științei insuflețitoarea indicație dată 
de secretarul general al partidului de 
a stabili orizontul cercetărilor noas
tre cu cel puțin cinci ani înainte, 
spre a avea capacitatea de a da din 
timp soluții problemelor ce ne 
așteaptă.

Promovînd initiative legislative, or
ganized instituții și inițiind progra
me în problemele științei si tehnolo
giei, resurselor naționale cu conținu
turi- utile scăzute, energiei, materiale
lor refolosibile, agriculturii, resurse
lor fondului funciar, pădurilor și 
apelor, protecției mediului înconju
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Azi, la
Astăzi, pe stadionul „23 August" 

din Capitală, în cadrul manifestări
lor prilejuite de împlinirea a 50 de 
ani de la înființarea federației ro
mâne de fotbal, se va desfășura me
ciul dintre actuala selecționată divi
zionară și echipa care a participat

..șî la rugby
Campionatul național de rugby 

programează astăzi meciurile celei 
de-a 4-a etape a returului. In Ca
pitală, pe stadionul Olimpia, de la 
ora 15,30, va avea loc derbiul bucu
reștean în care se întîlnesc forma
țiile Dinamo și Steaua. în deschi- 
dere, de la ora 14, se va disputa me

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
© Cu o rundă înainte de termina

rea turneului internațional de șah de 
la București, în clasament conduce 
marele maestru sovietic Aleksandr 
Beliavski, virtual cîștigător, cu 11.5 
puncte (1), urmat de marele maestru 
român Mihai Șubă cu 8,5 puncte (1). 
în runda a 14-a șahistul neozeelandez 
Chandler a cîștigat la maestrul bul
gar Grigorov, in timp ce partidele 

rător. medicinii preventive si altele, 
președintele României asigură din 
timp rezolvarea unor complexe pro
bleme ale dezvoltării naționale, în- 
scriindu-și, totodată, opera politică 
în frontul înaintat al problemelor re
gionale și mondiale.

Nu întîmplător, la indicația expresă 
a președintelui tării, România a 
adoptat principiile de bază ale unui 
program de cercetare, dezvoltare și 
valorificare a noilor surse de ener
gie înainte de criza petrolului.

Orientările președintelui tării pri
vind afirmarea cu putere a revolu
ției tehnico-științifice în toate sec
toarele muncii și vieții națiunii, ca 
o condiție a trecerii la o nouă cali
tate a progresului nostru, se confirmă 
cu fiecare zi care ne apropie de în
cheierea acestui cincinal și de păși
rea în deceniul următor. Indicatorul 
sintetic al influentei științei asupra 
dezvoltării — cele 45 procente din 
valoarea producției industriale din 

■ acest an ce urmează să se realizeze 
pe seama produselor noi și moderni
zate, din care cea mai mare parte 
pe concepției proprie, va fi depășit, 
dovadă a justeței și clarviziunii poli
ticii partidului.

Succesele și forța actuală a cerce
tării românești sînt rezultate ale 
transpunerii în viață a concepției 
statornic promovate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de-a lungul aces
tor 15 ani.

Ne pregătim să pășim într-un de
ceniu nou, înscris în Directivele ce
lui de-al XII-lea Congres al partidu
lui drept „deceniul științei, tehno
logiei, calității și eficienței". Dind 
țării, la inițiativa și sub îndruma
rea nemijlocită a secretarului gene
ral al partidului, primul Program- 
directivă de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și de introdu
cere a progresului tehnic și primul 
Program-directivă de cercetare și 
dezvoltare în domeniul energiei, pe 
perioada 1981—1990 și' în perspectiva 
anului 2000, partidul acordă științei 
și tehnologiei naționale un cer
tificat de maturitate, dezvăluind 
sensul întregului efort de re
așezare, dezvoltare, educare și mo
bilizare a celor peste 200 de mii 
de oameni ai muncii din acest dome
niu, desfășurat cu începere de la 
Congresul al IX-lea. Dobindirea 
securității energetice și în domeniul 
materiilor prime, modernizarea struc
turii producției, creșterea substanțială 
a productivității muncii, a calității 
produselor, competitivității și eficien
ței economice, concomitent cu redu
cerea cheltuielilor materiale de pro
ducție. în primul rînd a consumurilor 
de materii prime, materiale si ener
gie. obținerea unei noi calități în toate 
domeniile activității economico-socia
le, dublarea venitului national pînă în 
1990 și creșterea corespunzătoare a 
nivelului de trai, promovarea Româ
niei in categoria țărilor dezvoltate — 
toate aceste teluri și orientări sînt 
vital determinate de îndeplinirea sar
cinilor date științei și tehnologiei na
ționale. Pentru accelerarea îndeplini
rii acestor obiective beneficiem, tot
odată, de largi posibilități de coope
rare echitabilă cu toate țările lumii, 
fără deosebire de orînduirea lor so
cială — rezultat al politicii din ultimii 
15 ani a României, al activității 
neobosite a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Prefigurînd viitorul deceniu, secre
tarul general al partidului ne îndeam
nă să abordăm, cu curai si amploare 
sporite, noi și noi domenii pe care 
analiza sa științifică le determină ca 
hotărîtoare pentru dezvoltarea viitoa
re a tării. Astfel, sîntem îndrumați să 
adîncim științele vieții, biologia și 
frontierele ei cu chimia, matematica, 
fizica și energetica, să căutăm în 
ingineria genetică soluții noi. efici

fotbal...
la campionatul mondial din Mexic. 
Partida va începe la ora 17,00 și va 
fi condusă de arbitrul Nicolaie Pe- 
triceanu.

în deschidere, de la ora 15,00, va 
avea loc întîlnirea dintre echipele de 
tineret A și’ B.

ciul internațional de juniori : Româ
nia—Polonia.

Iată celelalte meciuri ale etapei : 
C.S.M. Sibiu — Farul Constanța ; 
Universitatea Timișoara — Știința 
Petroșani ; C.F.R. Brașov — Sportul 
Studențesc ; Politehnica Iași — Vul
can București ; Rapid — Grivița 
Roșie și Rulmentul Bîrlad — Știința 
Baia Mare.

Ionescu — Ghindă, Ghițescu — Cio- 
cîltea și Stoica — Prandstetter s-au 
încheiat remiză. Restul partidelor 
s-au întrerupt.

Astăzi se desfășoară ultima rundă.
O Primele partide disputate în 

turneul internațional de tenis de la 
Frankfurt pe Main s-au incheiat cu 
următoarele rezultate : Butch Walts 
(S.U.A.) — Ilie Năstase (România) 

ente, în armonie cu natura, de solu
ționare revoluționară a unor pro
bleme arzătoare ca energia, alimen
tația, sănătatea. Energetica este 
orientată spre asimilarea în cît mai 
mare măsură, pe termen lung, a 
surselor de energie reînnoibile. Indus
tria trebuie să-și caute resursele spo
ririi productivității și calității în 
tehnologii neconvenționale, automati
zare, cibernetizare și robotică. Con
ducerea științifică a producției, a în
tregii activități economico-sociale, 
știintă și tehnologia înseși sînt în
dreptate spre informatică. întregul 
front al cunoașterii este mobilizat de 
arzătorul îndemn de a depăși ori
zonturile actuale pentru găsirea unor 
căi noi, revoluționare de îndeplinire 
a sarcinilor mereu mai complexe ale 
dezvoltării.

în strînsă unitate cu cercetarea 
fundamentală, de perspectivă, cerce
tările aplicative, de materializare a 
soluțiilor în tehnologii și produse, vor 
trebui să constituie o resursă esen
țială a ' dezvoltării noastre economi
ce. Un accent deosebit se va pune în 
viitorul deceniu pe asigurarea bazei 
de materii prime și de energie, lăr
girea acesteia prin găsirea căilor de 
folosire a resurselor cu conținuturi 
utile scăzute, recuperarea și reutili- 
zarea generalizată a tuturor materia
lelor și energiei refolosibile. a resur
selor locale. Noi tehnologii și produ
se. cu consumuri minime de materii 
prime, materiale și energie, înglo- 
bînd cît mai multă valoare nou crea
tă, muncă și concepție proprie, noi 
instalații și echipamente de mare 
randament și tehnicitate vor trebui să 
contribuie substantial Ia moderniza
rea structurii economiei, la apropie
rea ei de nivelul de eficientă al ță
rilor dezvoltate.

întreaga cercetare este orientată 
spre valorificarea superioară. într-un 
spirit de economie și bună gospodă
rire. a tuturor resurselor de care dis
punem.

Pornind de la criticile făcute de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu muncii 
de cercetare, de la indicațiile primite 
pe parcursul dialogului viu de lucru 
purtat de secretarul general al parti
dului cu cercetătorii, inginerii și pro- 
iectanții în acești ani, trebuie să ne 
organizăm astfel îneît să asigurăm 
introducerea cit mai rapidă a tuturor 
rezultatelor cercetării în activitatea 
practică, generalizarea și extinderea 
realizărilor valoroase Ia scara întregii 
economii — cerință hotărîtoare a efi
cientei muncii noastre.

Avem astăzi toate condițiile pentru 
a ne îndeplini Sarcinile de răspunde
re puse în fața noastră de partid. 
Analizele temeinice și măsurile adop
tate pentru continua perfecționare 
a activității de cercetare, desfășurate 
sub conducerea nemijlocită a tova
rășei academician dr. ing. Elena 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
Național pentru Știintă și Tehnologie, 
ce ne oferă un strălucit și permanent 
exemplu de îmbinare creatoare a 
muncii științifice cu înalte răspun
deri 'politice, asigură o bază nouă, 
cuprinzătoare activității ce ne așteap
tă în cincinalul următor.

îngemănarea științei și tehnologiei 
cu calitatea, eficiența și dezvoltarea, 
în Directivele Congresului al XII-lea 
— măreț program de acțiune în viito
rul deceniu — dă măsura înfloririi 
științei și progresului tehnic din țara 
noastră în lumina concepției revo
luționare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Sub conducerea partidu
lui, a marelui bărbat politic, gînditor, 
revoluționar și om de omenie, cei ce 
muncim pe tărimul cercetării știin
țifice, dezvoltării tehnologice și in
troducerii progresului tehnic vom 
face totul spre a ne situa la înălțimea 
încrederii și sprijinului ce ni se 
acordă.

7—6, 7—6 ; Brian Gottfried (S.U.A.) — 
Ivan Lendl (Cehoslovacia) 7—6, 6—2; 
Phil Dent (Australia) — Leo Palin 
(Finlanda) 7—6, 5—7, 6—4 ; John Ale
xander (Australia) — Rod Wrawley 
(Australia) 6—3, 3—6, 6—3 ; Buster 
Mottran (Anglia) — Kevin Curren 
(S.U.A.) 3-6, 6—4, 6—0.

® Concursul internațional de să
rituri cu schiu.rile desfășurat pe tram
bulina de la ITolmenkollen a fost 
cîștigat de Armin Kogler (Austria), 
cu un total de 238,5 puncte (sărituri 
de 102,5 m și 96,5 m), urmat de Jari 
Puikkonen (Finlanda) — 235,1 puncte 
și Hubert Neuper (Austria) — 234,1 
puncte.

în clasamentul general al „Cupei 
Mondiale" continuă să conducă Hubert 
Neuper — 203 puncte, urmat de Ar
min Kogler — 149 puncte și Stanislaw 
Bobak (Polonia) — 129 puncte.

® La Paris, în finala campionatu
lui european de tenis pentru echipe 
de juniori, selecționata Italiei a în
trecut cu scorul de 2—1 formația 
Franței.

O La Lagos au luat sfirșit între
cerile din cadrai grupelor prelimi
nare ale celei de-a 12-a ediții a „Cu
pei Africii" la fotbal. Clasate pe pri
mele două locuri în grupe, selecțio
natele Nigeriei, Republicii Arabe 
Egipt, Algeriei și Marocului s-au ca
lificat pentru semifinalele competi
ției.

© ORARUL DE VARĂ 
ÎN EUROPA. în această pri
măvară, 20 de țări europene vor 
trece la orarul de vară, ca o mă
sură de economisire a energiei. 
Astfel, începind cu 6 aprilie — 
și pînă la 28 septembrie — cea
surile vor fi date cu o oră îna
inte în R. F. Germania, R.D.G., 
în țările Beneluxului, în Dane
marca, Italia. Austria și Spania; 
în Franța, perioada orarului de 
vară începe tot la 6 aprilie, dar 
durează pînă la 1 octombrie. 
Țara noastră, Bulgaria, Polonia, 
Cehoslovacia trec la orarul de 
vară între 1 aprilie și 30 sep
tembrie. Printre țările care trec 
la acest orar se numără, de ase
menea, Grecia, Irlanda, Malta, 
Portugalia, Marea Britanie (a- 
ceasta din urmă, de la 16 mar

tie). în Turcia ora Europei ră
săritene este valabilă tot anul.

@ VITAMINA C PRE
VINE GRIPA? Doze mari 
de vitamina C sînt foârte efi
ciente în profilaxia gripei — 
afirma în urmă cu cîtiva ani cu
noscutul savant american, lau
reat al premiului Nobel, Linus 
Pauling^ Această opinie a avut 
mulți adepți, dar și multi adver
sari, nici unii, nici alții neputînd 
însă aduce pînă acum probe 
certe. După cum informează pu
blicația de specialitate din 
R.D.G., „Zentralblatt filr Phar- 
mazie", s-a putut constata că 
administrarea unor cantități 
mari de vitamina C stimulează 
formarea interferonului. Acesta, 
după cum se știe, este o pro
teină fabricată de organism, care

conferă celulelor rezistență la 
acțiunea virusurilor — mai pre
cis, interferonul întrerupe ciclul 
de înmulțire al acestor agenți 
patogeni. întrucît atit gripa, cît 
Și guturaiul sînt de natură viro- 
tică, poate exista o legătură în
tre administrarea vitaminei C și 
prevenirea acestor boli.

© ERUPȚIILE VULCA
NICE Șl DIAMANTELE, 
în cadrul Institutului de cerce
tări nucleare Kurciatov din 
U.R.S.S., oamenii de știință au 
făcut studii teoretice referitoare 
la unele procese ce au loc în 
timpul erupțiilor vulcanice. Ast
fel, ei au calculat că o cantitate 
de gaz, echivalentă în greutate 
cu un kilogram, ce erupe de Ia 
o adîncime de 40 km, transmite 
rocilor învecinate o căldură de

circa 1 260 kilojouli — energie su
ficientă pentru a încălzi un ki
logram de granit, de pildă, la 
1 000 grade C. Aceasta este tem
peratura la care, în condițiile 
unei presiuni corespunzătoare, 
carbonul se poate transforma în 
diamant.

© DETECTOR DE O- 
BlECTE „SUSPECTE".Gra_ 
ție unui aparat pus la punct de 
specialiști ai Universității Geor
getown din Washington, contro
lul pe aeroporturi va fi mult 
mai sigur și mai simplu. Func- 
ționînd pe principiul recunoaș
terii identității electronice a

substanțelor, el detectează ex
plozibili, arme și chiar stupe
fiante. Testele au dovedit că a- 
parătul, care a și fost achizițio
nat de citeva aeroporturi din 
S.U.A., are un coeficient de pre
cizie de 99 la sută.

® UN EDIFICIU AL 
CĂRȚII. Un mare complex ar
hitectonic, ce va găzdui biblio
teca națională a Poloniei, se 
află în construcție in capitala 
țării. Corpul principal, un edi
ficiu de 10 etaje care va adăposti 
5 milioane de volume, se află în 
stadiu de finisare. Corpurile 
anexă, sălile de lectură, primire

și predare a cărților vor fi date 
în folosință anul viitor.

• REZERVAȚIE PEN
TRU TIGRI. Guvernul statu
lui indian Bengalul de Vest a 
hotărît organizarea ungi a doua 
rezervații in care să fie inter
zisă complet vînarea tigrilor. 
Datorită măsurilor luate pînă 
în prezent, numărul tigrilor a 
crescut aici, în ultimii zece ani, 
de la 181 la 205. Specialiștii con
sideră că numărul total al tigri
lor din India este de aproxima
tiv 2 500, față de 40 000 cîți erau 
la începutul secolului.

© ENERGIA SOLARĂ 
ÎN SLUJBA ALFABETI
ZĂRII. Radiația solară devine,

pe zi ce trece, în tot mai mare 
măsură o sursă complementară 
de energie. Republica Niger, de 
exemplu, alimentează rețeaua 
telefonică națională cu energie 
solară, prin înlocuirea bateriilor 
utilizate pînă acum în acest scop 
cu celule fotovoltaice. Numai în 
regiunea Niamey, o sută de apa
rate de televiziune, care recep
ționează programe instructiv-e- 
ducative, funcționează pe baza 
panourilor fotovoltaice.

® PROGRAM DE E- 
LIMSNARE A CECITĂȚII. 
Dr. John R. Taylor, director ad
junct al Institutului de oftalmo
logie al Universității „Jolwi Hop
kins" din Baltimore, a anunțat 
că Organizația Mondială a Să
nătății a inițiat un program pe

plan internațional pentru elimi
narea cecității. Institutul respec
tiv a fost ■ desemnat de O.M.S. 
printre cele opt centre medicale 
din lume care vor participa la 
punerea în aplicare a programu
lui de combatere a cecității, a- 
preciind că un efort la scară in
ternațională pentru eliminarea 
bolilor de ochi ar putea preveni 
numeroase forme de orbire. Ce
citatea, care este adesea gene
rată de infecții, de condiții de 
hrană și igienă inadecvate, ar 
fi putut fi prevenită în cazul a 
jumătate din cei 42 milioane de 
nevăzători de pe planeta noastră. 
La acest program al O.M.S. vor 
mai participa alte două centre 
medicale americane, precum și 
instituții medicale de resort din 
Anglia, U.R.S.S., India, Peru, 
țări ale Africii de vest.



PANMUNJON

Întîlnirea delegațiilor din R.P.D. Coreeană 
și Coreea de sud

Au fost convenite acorduri asupra unor probleme 
preliminare întîlnirii primilor miniștri

PANMUNJON 18 (Agerpres).
Cea de-a patra întîlnire a delegațiilor 
la nivel de lucru din R.P.D. Coreea
nă si Coreea de sud, care are ca 
obiectiv pregătirea și rezolvarea pro
blemelor practice pentru contactul 
dintre primii miniștri ai celor două 
părți, s-a desfășurat marți la Pan- 
munjon — relatează agenția A.C.T.C. 
în cadrul reuniunii, delegații celor 
două părți au ajuns la un acord a- 
supra următoarelor probleme : locul 
de întîlnire a primilor miniștri va fi 
Panmunjonul, întîlnirile urmînd . să 
se desfășoare alternativ în pavilionul 
construit de R.P.D. Coreeană si în, 
cel-construit de Coreea de sud ; per
sonalul care va însoți pe premieri va 
fi alcătuit, pentru fiecare parte, din 
patru consilieri la nivel de ministru, 
ministru adjunct si director de de
partament în Consiliul Administrativ 
și din alte persoane cu sarcini teh
nice. fiecare parte urmind a decide 
asupra unui număr convenabil de alti 
membri ai suitei și de ziariști ; pro
blemele privitoare la procedura de 
circulație a premierilor și a perso-

Agenția A.C.T.C.:
„Manevrele militare — acțiuni contrare intereselor 
reunificării pașnice și independente a Coreei“

PHENIAN 18 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția A.C.T.C., Co
reea de sud a devenit, în ultima vre
me, scena unor manevre militare de 
mare amploare. Forțe militare, «păr
tinind Coreei de sud. și unități te
restre, navale și aeriene ale S.U.A., 
estimate la peste 160 000 de oameni și 
dotate cu o mare cantitate de echi
pament de luptă, au. început, pe teri
toriul sud-coreean, un exercițiu de 
anvergură Sub numele codificat 
„Team Spirit-80“, planificat să se în
cheie la 21 aprilie. La începutul anu
lui a avut loc, timp de o lună, exerci
țiul militar denumit „Magex-80“.

Comun pentru aceste două serii de 
manevre — subliniază agenția citată 
— este caracterul lor provocator și 
periculos, deoarece ele au de realizat 
un atac imaginar asupra părții de 
Nord'a Coreei. în timp ce punctele 
de comandă se află la mică distantă 
de linia de demarcație militară. Se 
face, totodată, cunoscut faptul că 
aceste exerciții se desfășoară pe fun
dalul așa-zisei reorganizări a siste- 

Persista dezacordul în problema 
bugetului Pieței comune 

Confruntări între miniștrii de finanțe ai țărilor C.E.E. privind 
contribuția britanică la bugetul comunitar

BRUXELLES 18 (Agerpres). — Mi-
niștrii de finanțe ai țărilor C.E.E. 
întruniți luni la Bruxelles nu au reu
șit să apropie pozițiile lor asupra 
problemei cruciale a contribuției bri
tanice la bugetul comunitar, relevă 
agenția France Presse. în cursul reu
niunii. miniștrii au ajuns la conclu
zia că problema respectivă este de 
„natură politică", fiind, in consecin
ță. de competența șefilor de stat sau 
de guvern, care se vor intilni la sfir- 
șitul acestei luni.

în intervenția sa, ministrul francez 
al economiei și finanțelor. Rene Mo- 
nory, a arătat că „Franța nu va ac
cepta propuneri prezentate in ultimul 

. moment, pentru că nu are timpul ne
cesar să le studieze în fond".

în intervenția sa, Manfred Lahn- 
stein, secretar de stat la Ministerul

Unul din obiectivele-principale ale 
sesiunii speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U, din vara acestui an con
sacrate problemelor noii ordini eco
nomice internaționale îl va constitui 
adoptarea strategiei pentru cel de-al 
treilea deceniu al dezvoltării. Evi
dențiind că stabilirea liniilor direc
toare ale noii strategii- internaționale 
a; dezvoltării face parte integrantă 
din eforturile comunității internațio
nale în vederea accelerării progresu
lui economic al țărilor in curs de 
dezvoltare. Adunarea Generală a 
O.N.U. a hotărit, după cum este știut, 
încă in ianuarie 1979 să creeze un 
Comitet pregătitor deschis contribu
ției tuturor statelor în scopul alcătui
rii unui document privind noua stra
tegie a dezvoltării. Paralel cu aceasta. 
Adunarea Generală a invitat Confe
rința Națiunilor Unite pentru Comerț 
și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.). Orga
nizația Națiunilor Unite pentru Dez
voltarea Industrială (O.N.U.D.I.), 
Programul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.) și celelalte in
stituții specializate să participe în 
mod efectiv la lucrările pregătitoare 
ale noii strategii internaționale a dez
voltării.

Pornind de aici, Consiliul pentru 
Comerț și Dezvoltare a convocat un 
grup, la.care.au fost invitate să parti
cipe toate statele membre ale orga
nizației pentru pregătirea unui pro
iect privind contribuția U.N.C.T.A.D. 
la elaborarea strategiei internaționale 
pentru cel de-al treilea deceniu al 
dezvoltării. Această contribuție este 
cii atit mai importantă cu cit activi
tatea U.N.C.T.A.D. acoperă domenii 
esențiale vizate de strategia dezvol
tării — comerț international, finan
țarea dezvoltării, transferul de teh
nologie, cooperarea economică între 
țările în curs de dezvoltare etc. Gru
pul interguvernamental s-a reunit la 
Geneva între 28 ianuarie — 5 februa
rie și. respectiv. 10—13 martie a.c„ 
rezultatele activității sale fiind supu
se în prezent dezbaterilor sesiunii ex
traordinare a Consiliului pentru Co
merț și Dezvoltare, ale cărei lucrări 
se desfășoară în aceste zile la Geneva.

Documentul pe care Secretariatul 
U.N.C.T.A.D. l-a prezentat grupului 
interguvernamental. o serie de luări 
de poziție care s-au făcut auzite în 
cadrul reuniunilor acestuia, precum 
si proiectul elaborat de „Grupul ce- 
xor 77“ dau în primul rînd expresie 
îngrijorării marii majorități a state
lor lumii fată de bilanțul infructuos 
al celui de-al doilea deceniu al dez
voltării. Este cum nu se poate mai 
evident că strategia internațională 
pentru anii '70. nu a reușit să acce- 

nalului peste linia de demarcație mi
litară. ca si cele privitoare la asigu
rarea securității $i a diverselor fa
cilități vor fi discutate separat de 
delegații la nivel de lucru.

în legătură cu ordinea de zi a în- 
tîlnirilor. delegatul R.P.D. Coreene a 
arătat că partea nprd-coreeană por
nește de la dorința sinceră de a se 
ajunge la un acord și de a face totul 
ca întîlnirea primilor miniștri să aibă 
loc cît mai curînd posibil. Pentru a 
se evita prelungirea discuțiilor pe 
marginea acestui punct, el a propus 
următoarea ordine de zi : „Pentru 
promovarea reunificării independen
te și pașnice a patriei, prin colabo
rarea și unitatea în toate domeniile 
dintre Nordul și Sudul Coreei". în a- 
cest fel — a arătat el — se definesc 
un obiectiv general precis și o orien
tare a contactelor primilor miniștri, 
ceea ce este în concordantă cu carac
terul și scopul acestor contacte.

Reprezentanții celor două părți au 
hotărit ca următoarea întîlnire a_ de
legațiilor la nivel de lucru să aibă Ioc 
la Panmunjon, la data de 1 aprilie.

mului operațional al forțelor armate 
respective. .

în ultimul timp — relevă agenția — 
au fost' comise de către partea sud- 
coreeană peste 3 500 cazuri de vio
lare a acordului de armistițiu.

în relatare se arată că în acest mo
ment, cînd în Coreea de sud popu
lația cere cu fermitate măsuri con
crete pentru democratizarea societă
ții sud-coreene. cînd năzuințele de 
reunificare pașnică a patriei devin 
tot mai arzătoare pentru întregul po
por coreean, năzuințe care sint sti
mulate de reluarea dialogului dintre 
Nord și Sud, inițiat de R.P.D. Coreea
nă, desfășurarea unor asemenea ma
nevre reprezintă acțiuni menite să 
intimideze poporul coreean și să 
creeze noi obstacole în calea reunifi
cării pașnice și independente a Co
reei, să perpetueze menținerea for
țelor militare străine pe teritoriul 
Coreei de sud. Dar poporul coreean 
va ști să lupte pentru realizarea 
idealurilor sale naționale și nu se va 
lăsa intimidat — încheie relatarea 
agenției A.C.T.C..

de Finanțe al R.F.G., a subliniat că 
problema contribuției britanice nu 
poate fi abordată în mod separat de 
problemele agricole nesoluționate 
(,/războiul mieilor", „piața comună a 
pescuitului", reforma „politicii agri
cole comunitare"), practic alăturîn- 
du-se poziției susținute de Franța.

La sfîrșitul reuniunii, ministrul de 
resort britanic, Geoffrey Howe, a 
spus, printre altele : „Expunerea 
deosebit de convingătoare a cazului 
nostru a fost întîmpinată cu o tăcere 
totală din partea colegilor mei".

Miniștrii afacerilor externe din ță
rile C.E.E., întruniți marți la Bru
xelles. nu au reușit să înregistreze 
progrese asupra fondului dosarului 
contribuției britanice la bugetul co
munitar.

Iereze creșterea economică a țărilor 
în curs de dezvoltare și să reducă 
decalajul care le desparte de țările 
dezvoltate. Dacă. în ansamblul lor, 
aceste țări au reușit, indeosebi da
torită eforturilor proprii, să : atingă 
un ritm mediu de creștere apropiat 
față de cel stabilit, multe dintre ele, 
în special cele mai puțin avansate, au 
cunoscut o stagnare sau chiar o redu- 
eere a ritmului dezvoltării. In același 
timp, au continuat să se degradeze 
raporturile de schimb ale țărilor în 
curs de dezvoltare, iar exporturile 
lor au crescut într-un ritm inferior 
celui de 7 Ia sută prevăzut ca obiec
tiv. în sfîrșit, ajutorul public pentru 
dezvoltare al țărilor dezvoltate, care

Repere 
de-al treilea 
trebuia să reprezinte 0,7 la sută din 
produsul - lor național brut, nu a re- . 
prezentat decît aproximativ jumă
tate din acest procentaj, măreînd o 
diminuare în cursul deceniului.

Insuccesul strategiei pentru cel 
de-al doilea deceniu al dezvoltării se 
datorează, în .primul rind, faptului că 
acesta a fost conceput în cadrul ve
chilor structuri economice interna
ționale. Injustițiile și dezechilibrele 
inerente acestor structuri au consti
tuit — după cuta se arată în docu
mentul „Grupului celor 77“ — un ob
stacol major în calea progresului eco-, 
nomic și social al țărilor în curs de 
dezvoltare. Deși la mijlocul deceniu
lui trecut comunitatea internațională 
și-a fixat drept obiectiv realizarea 
unei noi ordini economice interna
ționale și înlocuirea. în acest fel. a 
vechilor structuri, pînă acum nu s-au 
putut realiza progrese semnificative 
pe această cale, datorită lipsei de 
voință politică a țărilor dezvoltate.

Toate acestea explică de ce obiecti
vul principal al strategiei pentru cel 
de-al treilea deceniu al dezvoltării 
trebuie să-1 reprezinte — după opinia 
marii majorități a statelor — modifi
carea actualelor structuri ale relațiilor 
economice internaționale. „Niciodată 
necesitatea unei îmbunătățiri și a 
unei reforme a cadrului international 
în care se situează dezvoltarea — 
declara la deschiderea lucrărilor

Guvernatorul general al Jamaicăi l-a primit 
pe ambasadorul român

KINGSTON 13 (Agerpres). — Gu
vernatorul general al Jamaicăi, Fio- 
rizel Glasspole, a primit pe ambasa
dorul României,- Marin Argint,

Cu acest prilej; din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ- 

. nia, au fost transmise un cordial sălut 
și urări de sănătate și fericire per
sonală guvernatorului general al 
Jamaicăi, iar poporului jamaican 
urări de succese pe calea dezvoltării 
sale independente.

Expoziții românești în
COPENHAGA 18 (Agerpres). — în 

continuarea manifestărilor de mar-- 
care în Danemarca a 2050 ani de la 
constituirea primului stat dac centra
lizat și independent, la Copenhaga a 
avut loc, sub auspiciile Ambasadei 
române și Asociației Danemarca— 
România, deschiderea unei expoziții 
de gravură contemporană românească.

La vernisaj au participat reprezen
tanți ai vieții culturale, politice și 
sociale din Danemarca, membri ai 
corpului diplomatic, un numeros pu
blic, care au apreciat lucrările expuse.

Au rostit cuvîntări primarul. John 
Winter și ambasadorul României la 
Copenhaga, Stana Drăgoi.

Conferința miniștrilor comerțului 
din statele membre ale O. U. A.
Apel la întărirea unității țărilor africane în lupta 

pentru instaurarea unei noi ordini economice
ADDIS ABEBA 18 (Agerpres). — 

La Addis Abeba se desfășoară lu
crările conferinței miniștrilor comer
țului din țările membre ale Organiza
ției Unității Africane (O.U.A.).

în discursul inaugural, Fisehâ Des- 
ta, secretar general adjunct al Consi
liului Militar Administrativ Provizo
riu al Etiopiei, a lansat un apel la 
întărirea unității și solidarității țări
lor africane in lupta pentru instaura
rea unei noi ordini economice in-

încălcarea flagranta a embargoului 
împotriva livrărilor de arme către R.S.A.
Dezvăluirile din cadrul undi comitet special al Consiliului 

de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres).

— Republica Sud-Africană, deține 20 
Ia sută din acțiunile firmei america- 
no-canadiene .„Space Research Cor
poration", care a livrat regimului de 
la Pretoria mari cantități de obuze 
de artilerie, a declarat, în cadrul au
dierilor organizate de Comitetul Con
siliului de Securitate pentru supra
vegherea embargoului instituit de 
O.N.U. asupra livrărilor de arme 
destinate acestei țări, ziaristul ame
rican Sam Hemingway, de la grupul 
aș presă ..Burlington Free Press" din 
statul Vermont. .

Comitetului, instituit de Consiliul 
de Securitate în noiembrie 1978, i-a

ORIENTUL MIJLOCIU
LONDRA 18 (Agerpres). — Răs- 

punzind interpelărilor in parlament, 
ministrul britanic de externe, lordul 
Carrington, a declarat că in ce. pri
vește realizarea unei păci în Orien
tul Mijlociu „ar fi o mare greșeală 
să se creadă că poți obține o regle
mentare în zonă fără a lua în con
siderare Organizația pentru Elibera
rea Palestinei — O.E.P.".

AMMAN 18 (Agerpres). — Dele
gația Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, condusă de Faruk Khad- 
dumi, șeful Departamentului Politic, 

grupului . interguvernamental secre
tarul general al U.N.C.T.A.D.. Ga- 
mani Corea — nu a fost mai urgentă 
ca in prezent, cînd însăși o serie de 
elemente fundamentale ale acestui 
cadru sint afectate de cursul eveni
mentelor". Imperativul transformării 
actualelor mecanisme și Structuri ale 
relațiilor, economice. dintre țările în 
curs de dezvoltare și cele' dezvoltate 
a fost recunoscut, dealtfel, și de 
Adunarea Generală a O.N.U.. care. în 
rezoluția consacrată strategiei inter
naționale a dezvoltării, sublinia că 
aceasta trebuie formulată potrivit 
principiilor noii , ordini economice in
ternaționale., Și, totodată, trebuie să 
urmărească realizarea obiectivelor

ale strategiei celui 
„Deceniu al dezvoltării"

CORESPONDENTA 
DIN GENEVA

sale. Noua strategie, relevă rezoluția 
amintită, trebuie „să prevadă un 
ansamblu coordonat de măsuri con
certate în toate sectoarele dezvoltă
rii in scopul promovării . progresului 
economic și social al țărilor în curs 
de dezvoltare și al asigurării, partici
pării lor echitabile la, stabilirea și 
aplicarea tuturor deciziilor în dome
niul dezvoltării și cooperării econo
mice internaționale".

Fără îndoială — așa cum s-a evi
dențiat în cadrul lucrărilor grupului 
interguvernamental — succesul noii 
strategii depinde, în măsură esenția
lă, de eforturile naționale ale țărilor 
în curs de dezvoltare, care sînt che
mate să-și pună în valoare resursele 
proprii în scopul atingerii obiective
lor dezvoltării lor. în același timp, 
este clar că aceste eforturi pot fi 
'compromise .dacă nu sint sprijinite de 
o acțiune eficace pe plan internatio
nal. de natură.să creeze un cadru 
propice stimulării eforturilor țărilor 
în curs de dezvoltare și nu benefi
ciază de un climat de pace și stabi
litate. „In acest scop -este foarte im
portant — releva purtătorul de cuvînt 
al „Grupului celor 77" — ca anii 
’80 să fie caracterizați nu printr-o

Exprimînd sincerele sale mulțu
miri pentru mesajul primit, guver
natorul general al Jamaicăi a rugat 
să se transmită președintelui Nicolae 

: Ceaușescu un călduros salut și urări 
sincere de sănătate și fericire per
sonală și de prosperitate și succese 
poporului român.

A avut loc o convorbire privind 
actualul stadiu al relațiilor bilaterale 
și posibilitățile lor de dezvoltare.

Danemarca și Argentina
BUENOS AIRES 18 (Agerpres). — 

La Muzeul municipal de arțe fru
moase din orașul Rosario a avut loc 
vernisajul unei expoziții de pictură 
românească contemporană. Directo
rul muzeului, dr. Ruben de Ia Colina, 
â relevat, puternicul caracter națio
nal al picturii românești, precum și 
trăsăturile șale umaniste, care-i con
feră o dimensiune universală. Cuvin
te de înaltă apreciere au avut și se
cretarul guvernului local, dr. Mario 
Casanova, alte personalități' politice, 
ziariști, reprezentanți ai vieții cul- 
tural-artistice din Rosario prezenți 
la vernisaj. A luat parte ambasado
rul României în Argentina, Gheorghe 
Apostol.

ternaționale. El a relevat că pentru 
realizarea deplinei independente eco
nomice a statelor continentului o 
contribuție însemnată o au lărgirea 
și adincirea relațiilor' comerciale din
tre țările africane înseși. Se impune 
să se pună capăt orientării comerțu
lui exterior al țărilor membre ale 
O.U.A. doar ca furnizoare de materii 
prime pentru statele capitaliste dez
voltate — a subliniat, de asemenea, 
vorbitorul.

fost prezentat, de asemenea, un film 
realizat de William Cran, care relevă 
că R.S.A. a achiziționat un mare nu
măr de obuze perfecționate de artile
rie de la această firmă, organizînd, în 
acest scop, o întreagă rețea interna
țională de traficanti, cu ramificații 
în Caraibe și Europa occidentală. 
Totodată, firma americano-canadiană 
a pus la dispoziția regimului rasist 
sud-african documentația tehnică și 
tehnologia necesare realizării Unui 
sistem de artilerie de 155 mm. ca
pabil să utilizeze obuze cu încărcă
turi nucleare tactice. Acest sistem de 
artilerie a fost folosit, cu obuze cla
sice, in acțiunile desfășurate de tru
pele sud-africane în sudul Angolei.

și-a încheiat vizita în Iordania. De
legația a fost primită de regele 
Hussein și a purtat convorbiri cu alte 
oficialități din tara-gazdă. examinind 
asp’ecte ale problemei palestiniene 
in etapa actuală, relațiile dintre Ior
dania și O.E.P. și ultimele evoluții 
ale situației din Orientul Mijlociu. 
Faruk Khaddumi a participat, cu a- 
ceastă ocazie, la reuniunea Comite
tului mixt iordaniano-palestinian 
pentru coordonarea relațiilor dintre 
cele două părți, care a examinat si
tuația populației palestiniene din te
ritoriile arape ocupate.

escaladare continuă a cursei înarmă
rilor, ci printr-un transfer al resurse
lor afectate in prezent înarmărilor in 
direcții necesare dezvoltării. Reali
zării acestui obiectiv, care primează 
asupra tuturor' celorlalte, trebuie să 
i se acorde toată atenția de către 
comunitatea internațională în urmă
torul deceniu".

Ce trebuie făcut pentru îndeplini
rea obiectivelor strategiei internațio
nale pentru cel de-al treilea deceniu 
aii dezvoltării ? Care sînt domeniile 
ini care este necesar să se acționeze 
cu prioritate ? încercînd să 'răspundă 
la, aceste întrebări, documentul pre
zentat de Secretariatul U.N.C.T.A.D., 
precum și proiectul avansat de

„Grupul celor 77". pune pe primul 
plan trei mari domenii de acțiune 
strins legate între ele și care vor 
avea o importanță din ce în ce mai 
mare în anii ce Vin. Primul este do
meniul comerțului international, o 
reformă generală a regulilor și prin
cipiilor după care acesta se conduce 
în prezent fiind imperios necesară in 
scopul folosirii restructurării diviziu
nii internaționale a muncii, corespun
zător creșterii potențialului industrial 
al țărilor în curs de dezvoltare. în
făptuirea unui nou cadru pentru co
merțul international presupune reali
zarea unor înțelegeri privind proble
me, cum sînt : protectionismul. 
restructurarea producției industriale, 
tratament preferential în favoarea 
țărilor în curs de dezvoltare, regle
mentarea operațiunilor societăților 
transnaționale și controlul practicilor 
comerciale restrictive. O asemenea 
reformă instituțională va trebui să 
înglobeze atît sectorul produselor pri
mare. cît și cel industrial.

Un al doilea domeniu de acțiune îl 
reprezintă sistemul monetar si finan
ciar international. Noua strategie in
ternațională a dezvoltării trebuie să 
urmărească punerea la punct a unui 
cadru monetar și financiar nou care 
să răspundă mai bine nevoilor țărilor 
„lumii a treia", prevăzînd, între altele, 
măsuri concrete de sprijin financiar' 
exterior pentru programele acestora 
de dezvoltare. De asemenea, o refor-

SgAGENTIILE DE PRESA 
ve scurt

ADUNAREA GENERALA A- 
NUALĂ A ASOCIAȚIEI 1)E PRIE
TENIE FINLANDA — ROMANIA, 
care a ales noua conducere a aso
ciației, a avut loc la Helsinki. Pre
ședinte a fost ales prof. Lauri Lin- 
gren, decanul Facultății de limbi 
romanice de la Universitatea din 
Turku. Artistul emerit, regizorul 
Vilho Siivola, care a. condus acti
vitatea asociației timp de aproape 
25 de ani, a fost ales președinte de 
onoare.

MITING ÎMPOTRIVA ACTIVITĂȚII NEONAZIȘTILOR. In orașul 
austriac Gmunden a avut loc un miting de masă antifascist, desfășurat din 
inițiativa organizației locale a luptătorilor din rezistență și victimelor fas
cismului. Intr-o rezoluție adoptată se arată că în Austria se înmulțesc 
activitățile provocatoare ale neonaziștilor. Și-au intensificat activitatea 
forțele extremiste de dreapta, relevă rezoluția. Participanții au cerut auto
rităților să scoată in afara legii toate formațiunile și grupările neofasciste 
a căror activitate contravine prevederilor Tratatului de stat cu Austria.

LA GENEVA d avut loc, la 18 
martie, o nouă întîlnire a delega
țiilor U.R.S.S., S.U.A. și Marii Bri
tanii în cadrul negocierilor pentru 
elaborarea unui tratat privind inter
zicerea generală și completă a ex
periențelor cu arma nucleară.

CONVORBIRI POLONO—VEST- 
GERMANE. Președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone, Ed
ward Babiuch, l-a primit pe mi
nistrul economiei al R. F. Germa
nia, Otto Lambșdorff. Agenția 
P.A.P. precizează că, în cursul în
trevederii, au fost examinate sta
diul și perspectivele colaborării eco
nomice dintre R.P.P. și R.F.G., pre
cum și probleme politice actuale de 
interes reciproc.

LA INAUGURAREA SEMINA
RULUI CADRELOR PARTICIPAN
TE LA CAMPANIA NAȚIONALA 
DE ALFABETIZARE DIN ETIO
PIA, președintele Consiliului Mili
tar Administrativ Provizoriu, Men- 
gistu Haile Mariam, a relevat că 
măsurile de lichidare a neștiinței 
de carte constituie o parte inte
grantă a luptei pentru construirea 
unei noi societăți în Etiopia, bazată 
pe echitate socială. In prima etapă 
de alfabetizare s-au înscris la

Mari demonstrații 
în Salvador

Ciocnirile dintre forțele de 
poliție și manifestanți s-au 

soldat cu peste 50 de morți 
și un mare număr de răniți

ȘAN SALVADOR 18 (Agerpres).— 
în capitala Salvadorului, precum și 
în Unele zone din apropierea orașu
lui au avut loc ciocniri între forțele 
de politie și grupuri de manifestanti 
care revendicau aplicarea reformei 
agrare, naționalizarea sistemului fi
nanciar particular și suspendarea ac
țiunilor represive declanșate de au
torități împotriva forțelor democra
tice. După cum informează agențiile 
internaționale, ciocnirile s-au soldat 
cu peste 50 de morți și un număr 
mare de răniți. Au fost, de aseme
nea, operate arestări în rindul ma- 
nifestantilor.

Incidentele s-au declanșat în tim
pul grevei generale decretate luni 
de organizațiile sindicale afiliate la 
alianța „Coordonatoarea revoluționa
ră a maselor", grevă care a parali
zat -în mare parte viata social-eco- 
nomică a Salvadorului.

mă a cadrului monetar trebuie să facă 
cursurile valutare mai stabile, și să 
permită exercitarea unui control in
ternational mai eficace asupra creării 
și distribuirii de lichidități inter
naționale.

In sfirșit, un al treilea domeniu 
privește intensificarea cooperării eco
nomice între țările in curs ele dezvol
tare. O cooperare mai strînsă între a- 
ceste tari este indispensabilă pentru 
negocierile cu societățile transnațio
nale și țările dezvoltate, pentru redu
cerea dependentei lor fată de aceste 
țări, pentru accelerarea creșterii lor 
economice prin punerea in valoare a 
complemșntaritătilor .existente între 
economiile lor. Restructurarea cadru
lui economic internațional în cele 
trei domenii menționate presupune, 
desigur, aplicarea de măsuri și în 
alte domenii — tehnologie, trans
porturi, asigurări — precum și un 
nou program mai substantial în ve
derea dezvoltării accelerate a țărilor 
mai puțin avansate din punct de ve
dere economic. în același timp, noua 
strategie va trebui să conțină preve
deri speciale în vederea unor acțiuni 
concertate în sectoare critice ale eco
nomiei mondiale, cum sint cele ale 
alimentației și energiei.

Dezbaterile din cadrul grupului 
interguvernamental au evidențiat, 
o dată mai mult, strînsa legătură 
existentă între procesul de dezvol
tare a lumii a. treia și prosperitatea 
și stabilitatea economiei mondiale, 
faptul că restructurarea actualului ca
dru institutional al relațiilor econo
mice internaționale corespunde nu 
numai intereselor țărilor în curs de 
dezvoltare, ci tuturor tarilor lumii, 
inclusiv celor dezvoltate. Din păcate, 
documentul prezentat de grupul tări- 

,lor. occidentale. înscriindu-se pe li
nia atitudinii manifestate de aceste 
state la ultimele mari conferințe eco
nomice internaționale, este departe de 
a răspunde cerințelor legitime for
mulate de țările în curs de dezvol
tare. Așa se explică de ce grupul in
terguvernamental nu a reușit să 
ajungă pînă în prezent la elabo
rarea unui document comun privind 
contribuția U.N.C.T.A.D. la formu
larea noii strategii internaționale a 
dezvoltării. Sesiunea extraordinară a 
Consiliului, pentru comerț si dezvol
tare examinează posibilitatea reluă
rii activității grupului interguverna
mental în..vederea continuării efortu- 
.rilor pentru ajungerea la un consens 
privind aportul organizației la stra
tegia internațională pentru cel de-al 
treilea- deceniu al dezvoltării.

Radu BOGDAN

VIZITA LA SOFIA. Todor Jivkov. 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria, l-a primit marți pe 
Paavo Vayrynen, ministrul aface
rilor externe al Finlandei, aflat in 
vizită oficială în Bulgaria. Cu acest 
prilej, după cum informează agen
ția B.T.A., a fost exprimată dorința 
părților de a adinei și extinde rela
țiile și colaborarea fructuoasă din
tre cele două țări. Totodată, s-a 
acordat o mare atenție problemelor 
destinderii și dezarmării.

cursuri aproape 6 milioane persoa
ne, din care 3,4 milioane din zo
nele rurale.

GREVA IN PORTUGALIA. Ma
joritatea mecanicilor de locomotivă 
din Portugalia participă la o nouă 
grevă de 48 ore, declanșată luni. 
Greviștii, precizează agenția Reu
ter, care au participat săptămina 
trecută la o acțiune similară, re
vendică îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

MINISTRUL DE ~ EXTERNE IN 
GUVERNUL MUGABE. Simon 
Mzenda, a subliniat că Zimbabwe 
ar putea deschide aproximativ 15 
misiuni diplomatice — în Africa, 
Europa, la sediul Organizației Uni
tății Africane de la Addis Abeba 
și la Națiunile Unite. De asemenea, 
a adăugat ministrul de externe, bi
rourile înființate în timpul luptei 
de eliberare în diverse tari ale 
lumii ar putea fi transformate în 
ambasade.

CHEMARE LA GREVĂ ÎN ANGLIA. Sindicatul feroviarilor britanici a 
cerut Congresului Sindicatelor (T.U.C.) să lanseze o chemare la grevă 
generală, pentru data de 14 mai, în semn de protest împotriva politicii 
economice a guvernului conservator. F.U.C. a hotărit să organizeze, 
la 14 mai, demonstrații și mitinguri de protest, dar sindicatul feroviarilor 
consideră că acest lucru nu este suficient.

Încheierea sesiunii Comisiei O.N.U. pentru drepturile omului
GENEVA 18 (Agerpres). — Cea 

de-a XXXVI-a sesiune a Comisiei 
O.N.U. pentru drepturile omului, 
care și-a desfășurat lucrările timp 
de șase săptămîni la Geneva, a luat 
sfirșit. Dezbaterile au scos în evi
dență complexitatea și vastitatea 
problemei respectării drepturilor 
omului și legătura organică a aces
tora cu situația economică și socială 
în lumea de azi.

Una din trăsăturile sesiunii a fost 
accentuarea aspectelor majore ale 
problemei drepturilor omului — drep
tul la viață, la independență națio
nală, dreptul națiunilor asupra re
surselor lor naționale, dreptul la 
muncă, resp'ectarea altor cerințe de

„Există pericolul ca programul antiinflaționist 
să ducă la o recesiune"

Iri prezent, în Spania se discută noile contracte de muncă, prilej cu care 
colectivele de muncitori din diferite întreprinderi au cerut condiții mai. bune 
de salarizare, de asigurări sociale etc. în fotografie : muncitorii de la servi
ciile de transporturi publice din Barcelona, în fața clădirii centrale unds 

au loc negocierile intre conducerea întreprinderii și reprezentanții lor

Declarația ministrului
WASHINGTON 18 (Agprpres). — 

Ministrul de finanțe al Statelor Uni
te, William Miller, a declarat într-un 
discurs televizat că măsurile anti- 
inflaționiste adoptate de Casa Albă 
vor avea un impact imediat în sfera 
politicii de credit și în domeniul con
sumului de petrol. El a arătat că, in 
concepția administrației, măsurile

Stabilirea datei alegerilor generale în R.F.G.
BONN 18 (Agerpres). — Alegerile 

generale pentru reînnoirea Bundesta- 
gului (Camera inferioară a parlamen
tului R.F.G.) vor avea loc duminică 
5 octombrie a.c. — s-a anuntat în
tr-un comunicat oficial, dat publici
tății Ia Bonn. Se precizează că această 
dată, propusă de guvern, a fost

Reuniunea Comitetului Executiv Național al P.S.D. 
pentru examinarea scrutinului din landul Baden-Wurtemberg

Comitetul Executiv National al 
Partidului Social-Democrat din R.F.G. 
s-a reunit, luni după-amiază, la 
Bonn, sub președinția lui Willy 
Brandt președintele partidului, pen
tru examinarea rezultatelor alegeri
lor locale desfășurate duminică în 
landul Baden-Wiirttemberg. Așa cum 
se sție. în scrutinul de acum două 
zile, P.S.D. a obtinut 40 din numărul 
mandatelor în landtag-ul din Stut
tgart, revenindu-i 32,5 la sută din to
talul voturilor. Agenția D.P.A. pre
cizează că pe ordinea de zi a reuniu
nii a figurat, de asemenea, exami
narea proiectului programului elec
toral . al P.S.D. pentru alegerile ge
nerale legislative programate în luna 
octombrie a.c. Proiectul de program

i

PRIMIRE LA BEIJING. Hua I 
Guofeng. premierul. Consiliului de I 
Stat al R.P. Chineze, l-a primit pe 1 
ministrul afacerilor externe și coo- ■ 
perării din Ruanda. Francois Nga- 
rukiyintwali, aflat în vizită oficială I 
la Beijing. După cum relatează a- 
geriția China Nouă. în cadrul con
vorbirii care a avut loc cu acest | 
prilej a fost exprimată dorința păr
ților de a dezvolta relațiile de prie- i 
tenie și cooperare. Premierului Hua I 
Guofeng i-a fost înmînată o seri- • 
soare din partea președintelui 
Ruandei. Habyarimana Juvenal.

NECESITATEA UNOR CONSUL
TĂRI POLITICE ÎN SPANIA a | 
fost evidențiată într-o declarație 
făcută agenției de presă E.F.E., de ’ 
secretarul general al Partidului So- . 
cialist Muncitoresc Spaniol, Felipe 
Gonzalez. El și-a exprimat ingrijo- | 
rarea profundă față de situația prin 
care trece, în prezent, Spania, re- I 
levînd că nu întrevede „o ieșire din I 
criza economică și politică" în care 
se află țara. Secretarul general al . 
P.S.M.S. a relevat necesitatea unor 
consultări politice între primul mi- I 
nistru, partidul de guvernămînt și 
celelalte forțe politice demoaratice. I

UN ATENTAT TERORIST'ș fost 
comis marți, în plin centrul Madri- ■ 
dului — anunță agenția de presă 
E.F.E. O bombă artizanală de mare | 
putere, plasată pe o motocicletă ce,, 
staționa, a explodat provocind t> 
moartea unui soldat, rănirea a doi 
ofițeri și pagube materiale construe- 1 
țiilor și automobilelor aflate în < 
preajmă. Atentatorii — precizează 
agenția spaniolă de presă — vizau - ’ 
asasinarea unui general. De. la in- > 
ceputul acestui an, precizează : I 
A.F.P., 34 de persoane și-au pier- 1 
dut viața în atentate teroriste in . 
Spania.

bază ale individului, colectivității, 
națiunii. Sesiunea a examinat , și une
le cazuri de încălcare a drepturilor 
omului în diferite țări ale lumii. Ea 
a examinat și a luat hotărîri privind, 
între altele, respectarea drepturilor 
omului in Africa australă și in teri
toriile arabe ocupate de Israel.

în același timp au fost examinate 
mijloacele prin care O.N U. poate 
aduce o contribuție la respectarea, 
drepturilor omului în diferite j re
giuni ale lumii. S-au decis, de ase
menea. continuarea activității pen
tru elaborarea unor instrumente 
juridice» impotriva torturii, pentru 
eliminarea intoleranței religioase, 
privind drepturile copilului etc.

de finanțe al S.U.A.
adoptate ar urma să coboare rata in
flației de la , nivelul de circa 18 la 
sută, atins în prezent, la o rată de 
11 la sută, pînă la finele anului in 
curs. Dar, a adăugat ministrul ame
rican de finanțe, există pericolul ca 
programul antiinflaționist să condu
că la o recesiune.

aprobată de președintele R.F.G., Karl 
Carstens. în actualul Bundestag, coa
liția guvernamentală P.S.D.—P.L.D., 
condusă de cancelarul Helmut 
Schmidt, deține 253 de niandate din 
totalul de 496, cu 10 mai mult decît 
opoziția creștin-democrată.

va fi supus dezbaterii la nivelul or
ganizațiilor partidului, urmind să fie 
definitivat la Congresul P.S.D.. pro
gramat la Essen in luna iunie, con
sacrat în exclusivitate problemelor 
privind alegerile generale.

Paralel, la Stuttgart a avut loc o 
reuniune a prezidiului organizației 
de land a P.S.D. și a fracțiunii par
lamentare a acestei formațiuni po
litice în landtag-ul local. Cu acest 
prilej, președintele organizației de 
land a P.S.D., Erhard Eppler, și-a 
anuntat demisia din funcția de lider 
al fracțiunii parlamentare a l^S.D. 
în landtag-ul din Stuttgart, menți- 
nîndu-și însă mandatul de deputat 
în acest for.
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