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O importantă acțiune economică GALAȚI

în plină desfășurare
mare 
țării

Mita lucrărilor Măturii
Mteiuliii Politic Consultativ al statelor
participante la Tratatul de la Varșovia
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TIPIZAREA Șl NORMAREA 
CONSUMURILOR MATERIALE

După cum se știe, in ședința din 29 aprilie a.c., Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. a stabilii ca, in lumina concluziilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Ia Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., să se 
acționeze pentru încheierea in cel mai scurt timp a acțiunii de tipizare 
și normare a consumurilor materiale în întreaga economie, liehidîndu-se 
cu fermitate atitudinea de risipă ce se mai manifestă in unele sectoare. 
Este o măsură de cea mai mare însemnătate, adoptată in spiritul exi
gentelor economiei noastre socialiste planificate, ai înaltei răspunderi 
fată de buna gospodărire a avuției naționale a poporului.

In legătură cu măsurile care au fost luate pentru buna desfășurare 
și încheierea neîntîrziată a acestei acțiuni, am avut o convorbire cu to
varășul Ionel Mihail CETÂȚEANU, adjunct al ministrului aprovizionării 
tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe.

— Ce efecte economice urmează a 
se obține prin acțiunea de tipizare a 
produselor, subansamblelor și piese
lor și de normare a consumurilor 
materiale ?

— Pe baza indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, a fost 
inițiată o amplă acțiune de tipizare 
și de normare a consumurilor mate
riale, care constituie mijloace deo
sebit de eficiente de reducere a cos
turilor de producție, de creștere a 
fiabilității produselor, de ridicare a 
productivității muncii atit în sectoa
rele producătoare, cît și în cele con
sumatoare, concomitent cu diminua
rea substanțială a stocurilor de 
materii prime și materiale. De ase
menea, tipizarea are influențe po
zitive in întreținerea și exploatarea 
utilajelor, ca rezultat al reducerii 
tipurilor de piese de schimb și posi
bilității de recondiționare prin teh
nologii de mare randament a 
pieselor uzate.

Din analizele efectuate în unități 
s-a desprins că în întreaga economie 
există o diversitate de produse ne- 
iiirtificat de mare. Totodată, a reie
șit că în multe cazuri se utilizează 
în producție materiale diferite pentru 
a se obține proprietăți de exploa
tare similare. Așa, de exemplu, în 
domeniul materialelor metalice pen
tru bolțurile de pistoane de la mo
toarele auto și tractoare
utilizează opt mărci de oțeluri, deși 
condițiile de lucru asemănătoare 
permit folosirea unei singure mărci 
de oțel. Or, prin fabricarea unei

se

S-a întîmplat 
în Bucegi...
S-a întâmplat în ziua de 3 mai, 

1980, în Munții Bucegi. Plecat 
singur de la „Căminul Alpin“ din 
Bușteni, pe o potecă pe care nu o 
cunoștea și. care, dealtfel, nici 
nu este înscrisă pe hărțile tu
ristice, tânărul A.D., elev in ul
tima clasă a unui liceu din Con
stanța, a ajuns deasupra Văii 
Albe, pe creasta ascuțită a „Pi
căturii". Vîlcele numeroase, ade
vărate jgheaburi, încă pltne cu 
zăpadă și gheață, „cad" aproape 
vertical din creasta muntelui, 
pînă la vale. Doar un singur pas 
greșit și imprudentul si solitarul 
excursionist a alunecat cițiva 
zeci de metri. Printr-o întâmpla
re, a reușit să se oprească pe ză
padă, deasupra unui perete stân
cos. care se continua în hăul 
muntelui cu o prăpastie de peste 
100 de metri. Un pas înainte în
semna moartea : întoarcerea — 
imposibilă ; răminerea pe loc nu 
putea avea alt epilog decît sfir- 
șitul iremediabil, prin degerare.

Șansa tânărului aflat poate în 
cea mai grea încercare a vieții 
sale a fost, ca in atâtea alte îm
prejurări 
citorva 
situația 
cealaltă 
trerupt 
imediat, după ajutoare. Au aflat 
aceste ajutoare la Bușteni, unde 
au întâlnit un grup de tineri al- 
piniști începători, care tocmai se 
întorceau dintr-o 
virful Coștila.

Fără ezitare, 
grupului și unul 
s-au angajat intr-o deosebit de 
dificilă operație de salvare a 
elevului constănțean. Acțiune 
curajoasă. îngreunată șl de ceața 
tot mai groasă care 
cuprindă muntele.

Urcind in corzi, 
abrupți ai muntelui, 
pe șase ore de efort tenace, de 
curaj exemplar, cei doi temerari 
alpiniști au reușit să-l scoată din 
cumplitul impas pe imprudentul 
aflat de-acum la capătul pu
terilor.

Doi oameni și-au pus în peri
col viața, spre a salva viata unui 
al treilea.

Transcriem cu bucurie nume
le celor doi, oameni de aleasă 
omenie din Bușteni, care s-au 
distins in această confruntare 
dramatică. Este vorba despre 
Dumitru Chivu, alpinist, subofi
țer la o unitate militară din 
Predeal, tată a doi copii, și Eu- 
sebiu Pricopie. tânăr muncitor, 
alpinist începător.

Doi oameni ai muntelui, căliți 
nu numai la 
mai presus 
omeniei.

St.

singure mărci de oțel în loc de opt, 
în siderurgie se obține un spor de 
capacitate de producție, deoarece se 
reduce numărul tehnologiilor 
elaborare a oțelului ; în plus, 
poate asigura o mai mare constanță 
calitativă a produsului.

Normarea științifică a consumuri
lor înseamnă, de fapt, planificarea 
utilizării optime a resurselor mate
riale pentru fabricarea unui anumit 
produs, ținîndu-se seama de condi
țiile concrete de lucru din fiecare 
unitate economică, de resursele de 
care dispunem și de cerința pro
movării largi a unor tehnologii efi
ciente de prelucrare a materialelor. 
Normarea are, prin urmare, un rol 
stimulator în întărirea spiritului gos
podăresc și a răspunderii fiecărui 
colectiv, determinîndu-1 să ia toate 
măsurile pentru realizarea unor 
consumuri materiale raționale, pen
tru lichidarea oricăror pierderi și 
a risipei de orice fel.

— Ce legături există între nor
marea consumurilor materiale ti tipi
zare 1

— O strinsă legătură. Astfel, pe 
baza unor proiecte tipizate se pot 
stabili riguros cantitățile de mate
riale necesare pentru fabricarea pro
duselor respective ; deci, devine po
sibilă o normare științifică a con
sumurilor. De asemenea, tipizarea 
produselor, asigurind mărirea seriei 
de fabricație a pieselor si sub- 
ansamblelor, permite aplicarea unor 
tehnologii avansate, cu pierderi mi
nime de materiale și cu consumuri 
energetice mai reduse, condiții de 
care se ține seama la normarea con
sumurilor. După cum, o tipizare ne
rațională poate avea efecte econo
mice nedorite ca, de pildă, o creș
tere a consumurilor materiale în Ioc 
de reducerea acestora.

— Care este stadiul acțiunii de ti
pizare si normare a consumurilor ?

— Acțiunea. începută din anii pre
cedent, a fost intensificată în a 
doua jumătate a anului trecut, ca 
urmare a sarcinilor stabilite de con
ducerea partidului. Ea s-a desfă
șurat la nivelul tuturor întreprinde
rilor, al institutelor de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică, al 
centralelor industriale și ministere
lor, în aria de investigare a posibi
lităților de tipizare 
produsele fabricate in economia na
țională. Coordonarea 
acestei acțiuni se efectuează de către 
comisii de specialitate pe' ramuri-, 
organizate potrivit reglementărilor

de 
se

intrind toate
și controlul

Omenia. Omenia 
drumeți care, obseroind 
dramatică de pe partea 
a Văii Albe, și-au irt- 
excursia și au pornit,

escaladă pe

conducătorul 
dintre tineri

începuse sa

pe pereții 
după aproa-

școala curajului, ci, 
de orice, la școala
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legale în vigoare. Practic. pînă 
acum au fost analizate peste 700 000 
de sortimente și tipodimensiuni de 
produse, propunîndu-se o reducere, 
în medie, cu circa 50 la sută a diver
sității acestora. De asemenea, din 
studierea a peste 1 500 proiecte de 
construcții, s-au stabilit, pînă acum, 
posibilități de reducere la jumătate 
a numărului acestora. Menționăm că, 
în siderurgie, actuala etapă de tipi
zare a fost încheiată. Iată citeva 
efecte economice care s-au obținut : 
reducerea de la 700 la numai 166 a 
mărcilor de oțeluri ; pe sortimente 
și tipodimensiuni reducerea gamei 
de fabricație s-a realizat în pro
porții și mai accentuate. Practic, 
de acum înainte, în siderurgie nu se 
vor produce decît mărcile, sorti

și tipodimensiunile strict
conform nomenclatoarelor 

în urma acțiunii de tipi-
mentele 
necesare, 
aprobate 
zare. în spiritul sarcinilor stabilite 
de recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
un asemenea mod de desfășurare și 
finalizare a acțiunii de 
buie să fie preluat și 
celelalte ramuri. în 
activitatea de normare _ ________
lor, se cuvine \ să subliniem faptul 
că în prezent sînt prevăzute în pla
nul de norme de consum aprobate la 
nivel central, pe anul 1980, un număr 
de peste 13 000 norme de utilizare 
economică a resurselor materiale. 
Astfel, se normează integral princi
palele materii prime, materiale și 
combustibilii ce se consumă pentru 
producție și în exploatare, cum sint: 
otelul lingou și semifabricatele tur
nate continuu, cocsul pentru 
nale,- laminatele1 finite pline 
oțel în construcțiile de mașini, com
bustibilul și energia electrică.

— Ce fenomene ji ce probleme 
s-au desprins din acțiunea de tipi
zare si normare ?

— Pînă acum, din desfășurarea 
acțiunii de tipizare a rezultat că, 
în majoritatea cazurilor, se acordă o 
atenție deosebită analizării exigente 
a fiecărui tip de produs și mai puțin 
corelării între componentele diferite
lor tipuri de produse cu sisteme de 
lucru asemănătoare. De pildă, s-a 
studiat în mai mică măsură posibili
tatea unificării tipurilor de piese 
și subansamble ce se folosesc în con
strucțiile de mașini ; bunăoară, roțile 
dințate pentru diferite mașini-unelte, 
roțile de rulare pentru autovehicu
lele rutiere, mașinile agricole și unele 
utilaje de construcții, structurile de 
rezistență de la mașinile de ridicat 
care sînt asemănătoare constructiv 
cu cele ale unor utilaje de con
strucții ș.a. în domeniul construcți
ilor, lucrările de tipizare nu au fost 
adîncite suficient in sensul redu
cerii substanțiale a consumului de 
materiale energointensive și utili-

tipizare tre- 
aplicat și in 
ce privește 
a consumuri-

fur- 
din

Convorbire realizată de
Corneliu CÂRLAN

(Continuare in pag. a IlI-a)

Cel mai 
furnal al 

la cota finală 
a montajului

Eveniment deosebit pe șantie
rul furnalului nr. 6 de 3 500 me
tri cubi de la Galați, cel mai 
mare din țară (în fotografia de 
jos) : a fost atinsă cota finală 
de montaj, la înălțimea maximă 
de 95 metri. Solicităm amănunte 
celui care a condus dificila ope
rație. inginerul Dumitru Pop. 
șeful șantierului 31 montaj-in- 
stalații din cadrul întreprinderii 
de construcții și montaje 
rurgice Galați :

— Ridicarea și montarea

side-

. ______  stan
dului de rezistență, înalt de 6 
metri și cu o greutate de 26 tone, 
pun punct final montajului în 
înălțime la acest furnal. Dificul
tatea a constat nu atît în greuta
tea piesei (noi am mai ridicat, 
în ultima vreme, tot la acest 
furnal, ansamble de pînă la 113 
tbne), cit în înălțimea deosebită 
la care a fost urcată și așezată 
construcția metalică. Macaragiul 
Mircea Blod a dat dovadă de o 
mare îndeminare pentru a ma
nevra piesa la o asemenea cotă. 
In prezent, toate eforturile noas
tre sînt concentrate' asupra în
cheierii montajului, ținind seama 
că acest cei mai mare furnal din 
tară trebuie să producă fontă 
încă în această (Dan
Plăesu).

K.< .

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — 
La Palatul Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone au 
început, în dimineața zilei de 14 mai. 
lucrările Consfătuirii Comitetului 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

La consfătuire iau parte delegațiile: 
Republicii Populare Bulgaria, con

dusă de tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria ;

Republicii Socialiste Cehoslovace, 
condusă de tovarășul Gustav Husak, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Republicii 
Socialiș’te Cehoslovace ;

Republicii Democrate Germane, 
condusă de tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Gerfnania, președintele Consiliului
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de Stat al Republicii Democrate Ger
mane ;

Republicii Populare Polone, con
dusă de tovarășul Edward Gierek, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez ;

Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. Din delegație 
fac parte tovarășii Ilie Verdet. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim-ministru al 
guvernului. Virgil Cazacu. membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Ștefan An
drei. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, general- 
maior Constantin Olteanu. membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul apărării 
naționale ;

Republicii Populare Ungare, con-

dusă de tovarășul Jănos Kădăr, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar ;

Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste, condusă de tovarășul Leonid 
Ilici Brejnev, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste.

Participă, de asemenea, comandan- 
tul-șef al Forțelor Armaie Unite ale 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, mareșalul Uniunii So
vietice Viktor Kulikov, precum și 
șeful Statului Major al Forțelor Ar
mate Unite, generalul de armată 
Anatoli Gribkov.

Consfătuirea a fost deschisă de to
varășul Edward Gierek, care a salutat 
călduros delegațiile participante.

Lucrările consfătuirii vor continua 
în ziua de 15 mai.

Spiritul revoluționar

A îndeplinit planul cincinal

f r ni
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Colectivul întreprinderii de au
toturisme de 
tează că a 
de plan pe întregul cincinal îna
inte de termen. Furnizîndu-ne in
formația. inginerul Simion Săpuna- 
ru, directorul general al Centralei 
industriale de autoturisme Pitești, a

la Pitești rapor- 
îndeplinit sarcinile

ținut să facă precizarea că, pînă la 
încheierea acestui an, între
prinderea estimează să realizeze o 
producție suplimentară de. 2,4 mi
liarde lei, ce va fi materializată în 
49 000 de autoturisme. (Gheorghe 
Cîrstea).

Eficiența activității de cercetare 
trebuie confirmată în producție

„în ce privește zootehnia, consiliul nostru ar putea fi etalon pe, tară", 
ne spunea directorul întreprinderii de stat pentru creșterea și ingrășarea 
porcilor Periș (I.S.C.I.P.), Isacu Ciprian. Temeiul afirmației sale ? Pe teri
toriul consiliului unic agroindustrial Periș iși desfășoară activitatea nu mai 
puțin de șase unități de cercetare privind creșterea porcilor, taurinelor, 
păsărilor, nutriția animalelor, reproducția și selecția animalelor, controlul 
și reproducția animalelor de rasă. Din păcate insă, pe această adevărată 
platformă zootehnică a Academiei de științe agricole, producțiile realizate 
în fermele de .animale ale celor opt cooperative agricole — care fac parte, 
împreună cu unitățile de cercetare, din consiliul unic agroindustrial Periș 
— nu numai că nu constituie un etalon, dar.sint mult sub cifrele de plan.

lapte, pentru că pe

Spectacol festiv în onoarea 
delegațiilor participante

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, Consiliul 
de Stat și Consiliul de Miniștri ale 
R. P. Polone au oferit, miercuri sea
ra, la Teatrul Mare din capitala Po
loniei, un spectacol festiv in onoarea 
delegațiilor participante la lucrările 
Consfătuirii Comitetului Politic Con-

sultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Au luat parte tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, cei
lalți membri ai delegației Republicii 
Socialiste România, alte persoane 
oficiale române. ...

Peste drum sau... mai 
departe decît peste ocean

După ce 
soane ale 
după un adevărat slalom printre de
nivelări de toate felurile, anevoie 
pătrundem într-unul din grajdurile 
C.A.P. Corbeanca. Starea animalelor, 
precară. Ne atrag atenția, într-un. 
colț al grajdului, citeva animale, 
atît de slabe incit, vorba unui țăran, 
poți să atirni traista de greabănul 
lor. După petele alb-maroniu, am 
bănuit „Friză" de Olanda. A fost 
nevoie să apelăm la acte ca să ve
dem dacă bănuiala noastră se ade
verește. Consultăm fișele din data 
de 30 noiembrie 1978. cind au fost 
aduse in fermă cele opt animale de 
cea mai bună calitate. Greutatea la 
livrare — între 417 și 575 kg ; vîrsta 
intre 24 și 28 de luni. Deci, în cea 
mai bună stare de producție. Prove
niența — Institutul de cercetări pen
tru nutriția animalelor Balotești. 
Pentru a afla amănunte asupra pro
ducției de lapte in momentul transfe
rării, ne-am îndreptat spre Institu
tul de cercetări pentru nutriția ani
malelor. A trebuit să ne scuzăm în 
fața gazdei, directorul tehnic Valentin

am escaladat citeva tron- 
viitoarei ferme de vaci,

Ciurel, pentru noroiul pe care l-am 
adus de la cooperativa agricolă Cor- 
beanca și pe care, fără să vrem, l-am 
lăsat pe pardoseala de marmură albă 
a clădirii.

în răstimpul în care un funcționar 
căuta datele pe care le cerusem, 
gazda ne-a povestit citeva impresii 
din ultimele călătorii de studii 
alte meridiane : una de două luni, 
alta de trei. Sosesc și datele : 
livrare — 3 250 litri de lapte în medie 
de la o vacă. Acum, ar fi normal să 
dea chiar peste 4 000“.

La Întrebarea noastră 
fi fost necesar ca cineva 
să urmărească evoluția 
unor animale de elită pentru 
statul a cheltuit valută, interlocutorul 
nostru ne-a răspuns cu o sinceritate 
dezarmantă.

— Aveți dreptate. E o obligație... 
Eu unul n-am mai trecut pe ia C.A.P. 
Corbeanca de vreo patru ani.

De menționat că ferma în cauză nu 
se află la mii de kilometri depărtare 
sau peste ocean, ci la 4—5 kilometri, 
cu drum de asfalt. Ce e drept, dacă 
pentru survolarea Atlanticului nu tre
buie cizme, pentru suta de metri de la 
șosea la grajd sint absolut necesare. 
Consemnăm și o nedumerire a direc
torului : de ce se ocupă ziariștii de

pe
„la

dacă n-ar 
din institut 

producției 
care

producția de 1___
acolo pe unde a călătorit se ocupau 
de lucruri mari, 
trială, de pildă.
punct de vedere, poate avea drep
tate. Condițiile de activitate- ale cer
cetătorilor de la acest institut co
respund cerințelor designului mo
dern. Perseverăm însă să ne ocu
păm de producția de lapte care, după 
părerea noastră, și pentru Institutul 
de nutriție constituie unul din rostu
rile pentru care a fost creat.

Se apropie ora trei. Directorul îșl 
privește precipitat ceasul cu luciri 
electronice. Ne exprimăm dorința , de 
a ne consulta și cu secretara comite
tului de partid. O nouă nedume
rire. „E chiar nevoie să vină și to
varășa De această dată am fost 
și noi nedumeriți. Mai este necesar 
oare, să amintim roiul organizației 
de partid (din care însuși directorul 
tehnic face parte) într-un institut ? 
Și am avut ce afla de la tovarășa 
dr. Emilia Florea : din aproximativ 
100 de specialiști, numai unul a fost 
repartizat să acorde asistență de 
specialitate la C.A.P. Balotești. 
„Substanțial" sprijin 1

de estetică indus- 
Dintr-un anumit

„Pe ici, pe colo, dar nu prin 
părțile esențiale"

Nti se poate spune că cercetarea 
n-a sprijinit, intr-o formă sau alta, 
unitățile productive, că atunci cînd a 
fost solicitată n-a manifestat o oare
care receptivitate. O colaborare satis
făcătoare am notat intre Stațiunea 
de cercetări pentru creșterea porcine
lor și I.S.C.I.P. Periș. Un cercetător 
si un tehnician se află permanent în

mijlocul crescătorilor de porci, stațiu
nea asigură asistență in ce privește 
reproducția, selecția, nutriția, contro
lul biologic al animalelor etc. Aici se 
manifestă interes din ambele părți, 
cercetarea urmărind să-și vadă fina
lizate ideile, iar crescătorii să obțină 
rezultate cît mai bune prin valorifi
carea acestora. Preocupare pentru 
sprijinirea unităților productive am 
întilnit și la Institutul de cer
cetări pentru creșterea taurinelor, 
care a repartizat la fiecare din
tre cele opt cooperative cîte un 
cercetător. Dealtfel, pe unul dintre 
aceștia, dr. ing. Arcadie Petrescu, 
l-am găsit la grajdurile cooperativei 
agricole din Periș, unde, împreună 
cu șeful fermei, verifica starea fi
ziologică a animalelor. (O face, din 
păcate, doar o dată pe lună). Pre
ședintele cooperativei ne-a spus că, 
în urma asistenței acordate, s-au 
înregistrat creșteri de producție 
față de anul trecut, care nu ating 
încă nivelul planului. Un argu
ment că specialiștii din cercetare 
pot contribui, in mod concret și efi
cient, la depășirea unor dificultăți 
în cooperativele unde sînt teparti- 
zațî il constituie și intervenția dr. 
Vasile Oțel, cercetător la I.C.C.T., 
care și-a mutat laboratorul la C.A.P. 
Ciolpani. El a preluat un lot de ani
male în pericol de a fi scoase din 
efectiv din cauza sterilității oină le-a 
adus la perioada de gestație.

Am mai putea cita și alte exemple 
sprijinire a cooperativelor, dar

Printre avatarurile, 
nu o dată derutante, 
ale acestui secol ne 
solicită și cele referi
toare la cuvinte, con
cepte, categorii. Cuvin- 
tul exprimă adevărul 
— dar care adevăr, 
care dintre adevăruri
le posibile ? ne Între
băm adesea, neliniștiți 
și de. putinta de a i 
se substitui un neade
văr. Orice cuvînt este 
conventional, se referă 
la ceea de se referă, 
este adică referential, 
un „termen de lucru" 
cu un anume cadru, 
obiect, temei. Ca in
strument de raportare 
și înțelegere, el nu este 
în sine nici bun, nici 
rău. de acceptat sau 
nu sînt doar conținu
turile pe care Ie ve
hiculează și fată de 
care exprimarea ar 
trebui să-și păstreze o 
constantă funcție mij
locitoare. Cuvîntul a- 
devărat este cel exact, 
adecvat, folosit cu a- 
celasi sens pe tot par
cursul unei judecăți. 
S-ar putea ca sensul 
sări se schimbe ; cite 
concepte cu mai multe 
sensuri nu cunoaștem, 
important este ca asu
pra acestor mutații de 
înțeles să se atragă 
de fiecare dată aten
ția. altminteri se in
stalează confuzia. Ori
ce dicționar enumeră 
accepțiunile fiecărui 
termen. interzicind 
însă. nedjferențierea 
lor, amestecul lor ar
bitrar. Răspunzător 
pentru o anumită stare 
de lucruri nu poate fi 
felul în care o nu
mești, transferul răs
punderilor de fapt Si 
de fond unei simple 
(și neutrale) desem
nări ar 
fetișismul 
presupus -------
sau mîntuitoare. în ul
timul timp s-au împu
ținat aceste gratuite 
„îndrăgostiri" sau idio- 
sincrazii fată de ter
meni ca atare : 
să mai persiste insă 
in critică și eseistică 
lipsa de rigoare in ve
hicularea lor. substi
tuirea unor sensuri și 
accepțiuni.

echivala cu 
cuvintelor, 
infamante

pare

de

Constantin VARVARA 
Lucian CIUBOTARU

(Continuare in pag. a V-a)

oprim la 
„avangardism". Ce s-a 
înțeles și ce s-ar putea 
înțelege prin „arta de 
avangardă" ? S-a înțe
les. adesea, corespon
dentul lingvistic al 
unei realități artistice 
pe cît de exact delimi- 
t abilă, tot pe atît de li
mitată în timp și ca 
substanță ; și s-ar pu
tea la fel de îndreptă
țit înțelege echivalen
tul conceptual propriu 
unui mult mai cuprin
zător și mai esențial 
șir de fenomene și 
procese estetice. Ar fi 
vorba, astfel, de un 
sens „îngust" și de al
tul larg ; cel dinții

Opinii
de Ion IANOȘI

propriu unor curente 
și școli cultural, isto
ric. geografic precis 
circumscrise, cu mo
mente incipiente, de 
vîrf și declin, cu pro
grame, reviste, mani
feste. cu alianțe, plat
forme și adeziuni „de 
grup", cărora o perso
nalitate de anvergură 
li se poate pentru un 
timp atașa, dai- de care 
apoi se și poate des
prinde pentru a-și 
urma o dezvoltare 
ireductibilă doar la 
matca grupării respec
tive ; și cel din urmă, 
caracteristic unei tipo
logii cuprinzătoare, 
mai statornică in sub
stanța eir mai încăpă
toare în privință gra
nițelor, ca atare poate 
și mai dificil delimita- 
bil de rest. . Această 
distincție dintre denu
mirea curentului 
tipologiei a fost 
vent urmărită in 
vința multpr
termeni de istorie sau 
teorie a artei.

Prin „avangardism" 
obișnuim să denumim, 
așadar, mai intii. un 
șir de curente și de 
grupări ce dau glas re
voltei împotriva unei 
arte conservatoare, a- 
cademice, incercind o 
îndrăzneață, violentă 
ori chiar excentrică

și a 
frec- 
pri- 

altor

eliberare din chingile 
ei, o corespunzătoare 
dinamitare a prejude
căților și pulverizare a 
canoanelor, o fri ngere 
voită a continuităților, 
o ruptură cu cele știu
te de dragul sondării, 
tot atît de orgolioase, 
a necunoscutului. A- 
ceastă atitudine non- 
conformistă la adresa 
stărilor de fapt și de 
spirit burgheze, do
rința de a evada din 
meschinăria unei vieți 
și a unei arte în egală 
măsură filistine, de 
a le opune acestora o 
proprie libertate cute
zătoare, demolatoare și 
in același timp con
structivă, a fost accen
tuată în tot mai mare 
măsură spre sfirșitul 
secolului trecut in 
plastica, poezia și mu
zica vest-europeană, 
pentru a exploda apoi 
la inceputul secolului 
nostru, cu precădere 
tot acolo, dar cu re
verberații variate și in 
alte părți ale lumii, în 
experiențe și experi- 
mentalisme pe cît de 
insolite, tot pe atit de 
fascinante. Artei i s-au 
administrat „lecții" 
nicicînd pînă atunci 
bănuite : expresionis
mul, dadaismul, supra- 
realismul, cubismul, 
futurismul, abstracțio
nismul. Unii le-au 

. combătut vehement, 
alții le-au îmbrăți
șat pătimaș ; unii au 
văzut in ele sfîrși- 
tul inexorabil al artei, 
alții — o mirifică re
naștere și naștere. Cu 
timpul, pasiunile s-au 
temperat, respectivele 
grupări au fost clasa
te in diferitele istorii 
de artă, istoria insăși 
a început să le claseze 
printre etapele ei total 
sau parțial depășite. 
Publicistica 
n-a fost nici
tă de partizanatele ra
portării Ia acest gen 
de „avangardism", sus- 
pectindu-1 de toate re
lele sau trecîndu-1 
contradicțiile sub tă
cere.

noastră 
ea scutl-

(Continuare 
in pag. a IV-a)
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FfapTul;iDIVERS;
Cîștigâtorii de pe 
„Steaua Polară"

33 de viitori „lupi de mare" 
— aleși dintre cei mai sîrguin- 
cioși elevi ai claselor a XI-a fi 
a XJl-a de la grupurile școlare 
fi liceele de marină din Galați. 
Brăila, Constanta. Orșova ți 
G-iurgiu — s~tn întrecut in etapa 
finală a concursului pe meserii 
de navigație ți electromecanică. 
Locurile „bătăliei" — Liceul de 
marină din Galați ți nava-școală 
„Steaua Polară". Concursul a fost 
foarte „strinz". elevii manevrind 
nava pe Dunăre, cale de mai 
multe mile, cu multă pricepere 
fi seriozitate. Juriul a fost pus in 
mare dificultate cind a fast vor
ba de decernarea premiilor. Pină 
la urmă au fast declarați învin
gători Cristian Savin din Brăila 
tnavipafie) ți Miluță Paraschiv 
din Galați (electromecanică). 
Tuturor — vira bun din pupa in 
viitoarele călătorii pe mările si 
■oceanele lumii !

Au pus la lucru... 
Soarele

Acoperișul atelierului de repa
rații de la S.M.A. T ulcea s-a 
transformat într-o originală in
stalație solară. Autorii ei : ingi
nerul George Munteanu și un 
grup de meseriași de la S.M.A. 
Deși nu e prea aspectuoasă, in
stalația se dovedește deosebit de 
eficientă. Ea încălzește un bazin 
de apă cu o capacitate de 1800 
de litri. Zilnic. se economisesc pe 
această cale 180 de litri de com
bustibil. Faptul că in zona Tul- 
cei Soarele are cea mai lungă 
durată de strălucire pe an de pe 
tot cuprinsul țării constituie încă 
un argument în favoarea extin
derii folosirii energiei solare in 
această zonă a țării.

De două ori 
în aceeași culpă

Am scris in rubrica noastră 
despre tot felul de răufăcători, 
dar niciodată nu ne-a fost dat să 
consemnăm o intîmplare ca aceea 
care urmează. Despre ce este 
vorba ? Un echipaj al miliției l-a 
surprins pe Constantin Munteanu 
din Huedin transportind cu o 
mașină ta statului opt metri cubi 
de lemne.

— De ce cu mașina statului, 
fără forme legale ? — a fost în
trebat.

Munteanu a înălțat din umeri. 
— De unde ați luat lemnele ? 
Munteanu a înălțat din nou 

din umeri.
Lemnele au fost confiscate, 

pentru a fi predate la l.F.E.T. 
Dar. peste noapte, aceleași lem
ne au dispărut din nou. Cine cre
deți că furase lemnele... furate ? 
Tot* Constantin Munteanu. De 
astă-dată a încurcat-o rău de 
tot. Fiind învinuit de două ori 
pentru furt, el va răspunde in 
fața legii. O singură dată, e 
drept, dar bine.
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCIIADRESATE CONDUCERII PARTIDULUIanalizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Răspuns prompt, plin de solicitudine

Satul Gîrbău Dejului. In care 
trăiesc mai bine de două sute de 
familii, aparține de comuna Că- 
șeiu. județul Cluj. Oamenii de 
aici au un vechi necaz, pentru în
lăturarea căruia s-au adresat, prin- 
tr-o scrisoare, conducerii parti
dului. ..Avem o vale păcătoasă, va
lea Sălătrucului, care ne desparte 
de celelalte sate ale comunei. Peste 
această vale nu se poate trece în 
cea mai mare parte a anului nici 
cu piciorul și nici cu atelajele sau 
cu vehiculele de transport. Au avut 
loc accidente, unele chiar foarte 
grave. In momentul de față 50 de 
copii, elevi ai claselor V—X, care 
fac naveta la Rugășești, parcurg pe 
jos aproape 15 km pină la cea mai 
apropiată stație. La școală însă 
merg numai dacă pot trece valea ; 
dacă nu. se întorc acasă. La fel 
pățesc și peste 60 de muncitori 
de la diferite întreprinderi din 
Dej”. In scrisoare, autorii mai re
latau despre greutății^ ce le în- 
tîmpină în aprovizionarea satului, 
ca și la transportul produselor co
operativei agricole. Ei solicitau

conducerii partidului ajutor pentru 
construirea unui pod peste valea 
Sălătrucului. dorință de ani și ani 
a respectivilor săteni.

Pentru analizarea solicitării săte
nilor din Gîrbău Dejului și adop
tarea unor soluții corespunzătoare, 
scrisoarea a fost repartizată Co
mitetului pentru problemele con
siliilor populare. Răspunsul, pe 
cit de concis, pe atit de concret, 
precizează că au fost luate urmă
toarele măsuri : în planul de in
vestiții al Direcției județene de 
drumuri și poduri Cluj a fost intro
dusă lucrarea „Pod din beton 
armat peste valea Sălătrucului", in 
valoare de 3.5 milioane lei, cu ter
men de începere în trimestrul I 
1980. In prezent se asigură aprovi
zionarea cu materiale și se organi
zează șantierul.

Reținînd că în raportul de cer
cetare este prevăzută numai data 
începerii lucrărilor, nu și a .termi
nării lor. se poate totuși exprima 
convingerea că podul va fi gata 
cit mai curînd posibil.

Gnd se subestimează caracterul 
constructiv al criticii tovărășești 

■> .1

Aspect din secția decor a întreprinderii de porțelan din Curtea de Argeș

Pentru ca munca șă-șț găsească

retribuții^ ^[^PUH^țoare
Colectivul de excavatoriști de la 

cariera de calcar Mateiaș din ca
drul Combinatului de lianți Cîmpu- 
lung. județul Argeș. în număr de 
cincisprezece persoane, a adresat 
tovarășului Nicolae Ceausescu o 
scrisoare în care solicita să se exa
mineze la fata locului, de către
factori competenti. 
încadrați în raport 
reale de activitate, 
făcut specialiști de

felul cum sînt 
cu condițiile 
Ceea ce au si 
la Ministerul

Muncii și Ministerul Economiei 
Forestiere și Materialelor de Con
strucții, după ce a fost informat si 
Comitetul județean de partid Argeș.
La analiză au participat și organele
de conducere administrativă, de 
partid și de sindicat ale combinatu
lui.

într-o scrisoare adresată secre
tarului general al partidului nos
tru, cooperatoarea Ana Nichita din 
satul Sălciva-Hunedoara relata că 
președintele cooperativei agricole 
are adeseori comportări necores
punzătoare, atitudini arogante, nu 
„ca un conducător care trebuie să 
muncească în slujba noastră", Să- 
virșește. abuzuri și ilegalități. Se 
arăta, astfel, că nu s-a limitat nici 
măcar la bruscarea unor coopera
tori, ci a mers pînă la a le „inter
zice" să lucreze în cooperativă, 
încâlcind grav statutul C.A.P. și 
normele democrației cooperatiste.

în răspunsul Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R. se pre
cizează că activitatea lui Gheorghe 
Crișan, președintele C.A.P., precum 
și afirmațiile din scrisoare au fost 
verificate Ia fața locului de un 
colectiv de activiști de partid și de 
stat. Concluziile rezultate au fost 
discutate în adunarea generală a 
membrilor cooperatori, la care au 
participat și activiști cu munci de 
răspundere de la județ. In cuvîntul 
lor, membrii cooperatori au criticat 
aspru faptele săvîrșite de Gh. 
Crișan. care a Ignorat sprijinul 
tovărășesc ce i-a fost acordat cu

răbdare și stăruință. „în loc să 
înțeleagă sensul real al ajutoru
lui — se subliniază în răspuns — 
el a început să se răfuiască cu unii 
dintre cei care îi arătaseră în mod 
tovărășesc neajunsurile din acti
vitatea sa". în adunare au fost cri
ticate comportarea și atitudinile 
sale de îngîmfare, bruscarea co
operatorilor, lipsa de colaborare cu 
consiliul de conducere, cît și lua
rea unor măsuri abuzive. Nesoco
tind obligațiile ce-i reveneau, pre
ședintele de la Sălciva s-a dedat 
și la o. serie de ilegalități : și-a 
însușit din C.A.P. peste 100 litri de 
țuică, a permis unor prieteni ai săi 
să pășuneze vitele pe terenuri ale 
C.A.P. și altele.

Pentru abaterile săvîrșite, se 
subliniază în încheierea referatului 
de cercetare, adunarea generală a 
hotărît înlocuirea lui Gh. Crișan 
din funcția de președinte, al C.A.P., 
alegînd în locul lui un alt tovarăș, 
Sergiu Hodor, om care se bucură 
de stima și respectul cooperatori
lor. Se mai precizează, de ase
menea, că i s-au imputat produ
sele însușite fără drept și au fost 
anulate măsurile ilegale luate 
împotriva unor cooperatori.

Femeia muncitoare 
-harnică prin fapte, 
înțeleaptă prin idei
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Fluieră a pagubă |
De cite ori ieșea cu oile la pă

șune. Vasile Dănculea. cioban la I 
cooperativa agricolă Luizi Călu- I 
găra (Bacău), își lua cu el flu
ierul. Zicea omul cite o învîrtită I 
de se minuna lumea, nu alta. I 
Zilele trecute însă, luindu-se cu 
cintecul. n-a băgat de seamă > 
cind oile au dat iama prin lu- I 
cerna crudă. Și cum aceasta fu- I 
sese abia fertilizată cu îngrășă
minte chimice. 15 mioare s-au I 
intoxicat și au pierit. Ciobanul,. | 
fiind bun de plată, fluieră acum 
a pagubă.

Bachus 
și basculanta

Dumitru Chiriac. Iosif Hadi, . 
llie Bulz și Aurel Urziceanu s-au I 
dus intr-o seară, cu autobascu- I 
lanta 31—PH—7436. la bufetul din 
comuna Satchinez, județul Ti- I 
miș. să se cinstească. S-au tot I 
„cinstit" ei pină hăt, tîrziu. Deși 
in starea in care se aflau lucrul I 
cel mai sănătos era să fi mers I 
pe jos, cei patru au ținut mortis 1 
să plece tot cu basculanta. S-a , 
urcat la volan Iosif Hadi. Aces- I 
ta, efectuind mai multe manevre, I 
cu intenția de a rula spre înapoi, 
i-a accidentat pe Dumitru Chi- I 
riac și Aurel Urziceanu. Primul | 
și-a pierdut viața.

Semăna, I

dar nu prea j
Locuiau amândouă in același * 

cămin de nefamiliști din muni- ■ 
cipiul Deva. Uneia dintre ele, I 
Marina Mihai, i s-a năzărit, in- • 
tr-o zi, că seamănă atit de bine 
cu colega ei. incit ar putea chiar I 
s-o substituie, la o adică. Și pri- I 
lejul acestui „la o adică" s-a ivit 
de îndată ce Marina i-a subtili- . 
zat colegei sale buletinul de I 
identitate și libretul de econo- • 
mii. Apoi, primul drum l-a fă
cut la agenția C.E.C.. unde cu I 
dezinvoltură si cu fata numai | 
zimbet a încercat să scoată de 
pe libret o anumită sumă de ■ 
bani. Dar imediat avea să-i dis- | 
pară zimbetul și nonșalanta, iar 
acest prim pas a fost si ultimul . 
făcut de Marina pe un astfel de I 
drum, care n-o putea duce decit • 
Za conflict cu legea.

Plus restul

Cu acest prilej a rezultat că. în 
conformitate cu reglementările în 
Vigoare, muncitorii excavatoriști 
erau încadrați pe rețeaua tarifară 
„Construcții de mașini A pentru 
munca în regie", lucrînd în acord 
global șl fiind retribuiti la fel ca 
și ceilalți muncitori induși în con
tract. in raport cu indicele de înde
plinire a planului. Excavatoriștii 
solicitau însă să lucreze în . acord

mula productivitatea muncii si s-ar 
răsfrînge pozitiv si asupra retribu

direct, motivînd că aceasta ar sti

ției lor. Analizîndu-se situația, s-a 
ajuns la concluzia că solicitarea 
este întemeiată și s-a hotărît ca. 
începînd de la 1 aprilie a.c.. exca
vatoriștii respectivi să fie înca
drați pe rețeaua tarifară „Construc
ții de mașini A pentru munca în 
acord" si să lucreze în acord direct, 
in formații distincte pe utilaje.

In scrisoarea adresată conducerii 
partidului, autorii mai ridicau o pro
blemă — respectiv solicitau acor
darea unui spor pentru condiții pe
riculoase de muncă. In răspuns se 
precizează că, în carierele de calcar 
din industria cimentului, acesta se 
acordă numai la locuri de muncă 
unde se utilizează sau se trans
portă substanțe explozive, acesta 
nefiind cazul muncitorilor excava- 
toriști. De asemenea, concediul de 
odihnă suplimentar, la care se re
fereau semnatarii scrisorii, se acor
dă numai muncitorilor din carie
rele de piatră în subteran sau celor 
care lucrează in carierele de piatră 
la suprafață ca perforatori, frezori, 
spărgători cu compresorul, tăietori 
în stîncă, mineri etc.

Odată cu măsurile de revizuire a 
încadrării în rețeaua tarifară, cele
lalte aspecte au fost explicate mun
citorilor semnatari, lămurindu-se 
neclaritățile existente.

Grijă sporită pentru respectarea 

programului de lucru
RăspunZînd unei scrisori adresate 

secretarului general al partidului 
nostru, referitoare la unele abateri 
privind respectarea timpului liber 
al unor oameni ai muncii de la în
treprinderea de confecții si trico
taje București, Comitetul municipal 
București al P.C.R. precizează în 
referatul de cercetare că. în majo
ritatea lor, afirmațiile din sesizare 
corespund realității. Pentru anali
zarea celor sesizate, activiști ai 
consiliului de control muncitoresc 
al comitetului municipal si al co
mitetului sectorului 6 au purtat dis
cuții cu un număr însemnat de oa
meni ai muncii din diferite sectij 
ale întreprinderii, cu. cadre din con
ducerea acesteia si a centralei de 
resort. A rezultat că în cîteva rîn- 
duri s-a lucrat peste programul nor
mal; în cursul anului trecut si în pri
ma lună a anului 1980, neîndeplinin- 
du-se în totalitate indicatorii de 
plan, personalul muncitor nu a be
neficiat în întregime de săptămîna 
redusă de lucru. Necesitatea prestă
rii de muncă suplimentară peste 
programul normal de lucru a fost 
determinată de recuperarea rămi- 
nerilor în urmă in vederea reali
zării contractelor încheiate, de 
unele greutăți in asigurarea ritmi
că cu materiile prime și materialele

necesare. Se arată că pentru orele 
de muncă prestate suplimentar, 
personalul muncitor a fost retribuit 
în conformitate cu prevederile le
gale. Din analiză a rezultat însă 
că nu corespunde adevărului afir
mația potrivit căreia s-ar fi luat 
măsuri disciplinare împotriva per
soanelor care, din diferite motive, 
nu au venit la orele de lucru su
plimentare.

în vederea înlăturării unor ase
menea situații, conducerea între
prinderii. împreună cu ceilalți fac
tori de răspundere, a luat măsuri, 
în ce privește folosirea bazei teh- 
nico-materiale, aprovizionarea rit
mică etc., pentru a se asigura reali
zarea sarcinilor de' plan în cadrul 
programului normal de lucru. Tot
odată. consiliul oamenilor muncii, 
comitetul de partid și comitetul 
sindicatului au luat măsuri pentru 
ridicarea calificării și extinderea 
policalificării. îmbunătățirea asis
tentei tehnice, respectarea tehnolo
giilor de fabricație și folosirea inte
grală a timpului de lucru — condi
ții de cea mai mare însemnătate 
pentru realizarea sarcinilor de plan 
la toți indicatorii și respectarea 
strictă a programului normal de lu
cru.

Neculai ROȘCA

TELEORMAN:
Se dezvoltă rețeaua cooperației de consum

în cadrul preocupă
rilor pentru continua 
îmbunătățire a aprovi
zionării populației de 
la sate, cooperația de 
consum din județul 
Teleorman — ca pre
tutindeni în tară — 
dezvoltă și moderni
zează rețeaua sa co
mercială și de alimen
tație publică. Printre 
unitățile sale repre
zentative se numără 
complexele comercia
le din Zimnicea. Pia
tra, Videle. Bragadiru. 
Anul trecut. în loca
litatea Furculești s-a

dat în folosință un 
complex comercial, 
care-cuprinde la parter 
un restaurant si o fri
zerie, la primul etaj o 
alimentară cu autoser
vire și o croitorie, iar 
la etajul al doilea ra
ioane cu articole tex
tile. încălțăminte, ga
lanterie. cosmetice. De 
asemenea, au fost mo
dernizate numeroase 
unități de alimentație 
publică, printre care 
restaurantele „Parc" 
din Drăgănesti-Vlaș- 
ca. „Hanul Morii“-Ți-

gănești, „Trei stejari"- 
Alexandria. Popasul 
turistic Crîngu.

Anul acesta ■ se vor 
da in folosință noi rhă- 
gazine universale și 
secții de prestări la 
Bujoru și Salcia, pre
cum și complexe co
merciale (magazin, 
restaurant și secții de 
prestări) la Mîrzănești, 
Izvoarele. Țigănești, 
Contești și altele.

în fotografie : Noul 
complex comercial si 
de alimentație publică 
din Zimnicea.

în cartea de omoare a întreprinde
rii de porțelan din Curtea de Argeș, 
printre alte cuvinte de apre
ciere. scrise în limba română și în 
alte limbi, un grup de scriitori inspi
rați de cele văzute notează : „Pre
cum spre flori îți porți elanul / Iu
bind șj lujeri și petale / La fel. pe 
drumurile tale / Sărută-n Argeș 
«Porțelanul»".

Un colectiv tînăr, dar ambițios. 
Si-a creat. în numai patru ani, un 
bun renume, atît in țară, cit și peste 
hotare, prin calitatea și bunul gust 
caracteristice, produselor ce poartă 
marca „ARPO“. Despre hărnicia 
membrilor colectivului vorbește de 
la sine faptul că prevederile cincina
lului au fost îndeplinite în numai 
3 ani și 10 luni.

Femeile, care reprezintă peste 54 
la sută din totalul 
personalului mun
citor. au un rol 
de seamă în ob
ținerea acestor 
bune rezultate. 
De la creația de 
modele, . pînă la 
realizarea lor in
dustrială. pe toa
tă filiera, cu ex
cepția unor locuri de muncă mai 
grele, femeile sint o prezentă activă, 
dinamică, necesară. Ele contribuie 
cu priceperea și talentul, cu spiritul 
practic specific feminin și la luarea 
deciziilor ce privesc bunul mers al 
întreprinderii. Președinta consiliului 
oamenilor muncii este o femeie — 
ceramista Maria Guțoiu, secretara 
comitetului de partid. Ne-a spus :

— Sîntem șase femei în consiliu. 
La început, e drept, dată fiind 
lipsa noastră de experiență, eram 
mai timide. Glasul nostru se făcea 
mai puțin auzit în ședințele consiliu
lui. Acum, cind stăpînim bine mese
ria și am acumulait experiență nu ne 
temem să abordăm aspecte dintre 
cele mai importante ale producției, 
să ne spunem părerea, în cunoștință 
de cauză, cu privire la problemele ce 
se analizează, la hotărîrile ce se iau. 
Prezenta femeilor înseamnă un plus 
de perseverentă în activitatea consi
liului. în urmărirea pînă la capăt a 
aplicării măsurilor, o atentie mai 
mare pentru amănuntele gospodă
rești și o competentă necontestată în 
alegerea modelelor ce urmează să fie 
puse in fabricație, după criterii ar
tistice și de funcționalitate.

Dar mult mai expresive și mai 
convingătoare sînt faptele. Ele de
monstrează mai bine eficacitatea 
prezenței femeilor în consiliul oame
nilor muncii. Iată, de pildă, o intere
santă propunere făcută de Ana Bă- 
Iășanu, șefa biroului tehnic : „Aș 
vrea să precizez că majoritatea pro
punerilor aparțin colectivului in care 
lucrez, ne spune interlocutoarea. 
Eu nu fac decit să le prezint. 
Așa s-au petrecut lucrurile și 
cu formele de ipsos. Zilnic ve

Ștefana Lupu din Storobănea- 
sa — Teleorman ajunsese la 47 
de ani și nu avea — cum se zice 
— mei o ocupație. A dat sfoa- 
ră-n tară că este mare meșteră 
la întreruperea de sarcini. Pre- 

Ițul l-a fixat ea singură : o mie 
de lei. Atit a pretins și a primit 
de la o gravidă în luna a cincea. 
Doftoroaia a fost arestată Și ur- 

Imează să primească și... restul.
Intru lecuire.

Rubrică realizată de 
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii

deam aruneîndu-se grămezi în
tregi, cantități care ajung la 1600 
tone anual. M-am gîndit că, după 
măcinare, ipsosul s-ar putea folosi 
la fabricarea sticlei. Propunerea 
a fast preluată de centrala noas
tră industrială și mi s-a spus că 
anul acesta se va aplica. Acum, alte 
probleme ne preocupă : sînt necesare 
măsuri pentru mecanizarea și auto
matizarea operațiunilor de turnare a 
formelor. în vederea reducerii efor
tului fizic, ne gindim la sporirea pon
derii modelelor proprii, la îmbunătă
țirea, în continuare, a calității porțe
lanului, la eliminarea unor piese ne
funcționale din serviciile de masă pe 
care le producem. Toate aceste gîn- 
duri le voi prezenta și în consiliul 
oamenilor muncii spre dezbatere".

cap le-a dat celor 
din secția decor 
faptul că produ
sele se înnegreau 
în timpul arderii. 
Cusur mare pen
tru înlăturarea 
căruia. Ia propu
nerea Silviei Pa- 
ven. membră a 
consiliului oame
nilor muncii, co

lectivele de la cuptoare, de la me- 
cano-energetic. Inginerul șef au stu
diat curba temperaturii pentru a găsi 
punctul nevralgic. Și l-au găsit : a 
fost prelungită zona de preîncălzire. 
Acum, produsele își păstrează ima
culat albul și după ardere.

O altă membră a consiliului oame
nilor muncii. Tudora Tabără, briga
dieră la glazură, este autoarea pro
punerii de mărire a ciclului de utili
zare a produselor refractare aduse 
din import. Ea a sugerat recondițio- 
narea lor. astfel că viața li s-a pre
lungit cu încă 4—5 cicluri de folosire, 
ceea ce înseamnă o reducere a ini- 
porturilor.

— Cum e și firesc — remarca to
varășa Maria Gutoiu — cele mai 
multe din problemele pe care femeile 
din consiliul oamenilor muncii le 
aduc in discuție sînt legate de mun
că. de îmbunătățirea parametrilor 
activității fiecărui sector. Dar. tre
buie să spun, că tot ele sînt primele 
care aduc in atenția consiliului și 
probleme sociale, din viața oameni
lor. Au fost analizate, astfel, calitatea 
mesei la cantina-restaurant. proble
mele gospodărești ale căminului de 
nefamiliști, precum și modul în care 
locatarii acestuia își petrec timpul 
liber. Măsurile recomandate au dus 
la îmbunătățiri substanțiale în ce pri
vește calitatea mesei, a confortului 
celor de la cămin.

O recunoaștere in fapt a bunei pre
gătiri profesionale și politice a fe
meilor din această întreprindere este 
și alegerea a 39 de femei în birourile 
organizațiilor de partid și ale orga
nizațiilor democrației și unității so
cialiste.

Ștefania RADU

Multă bătaie de

însemnări 
de la întreprinderea 

de porțelan 
din Curtea de Argeș

Lozul primăverii
Datorită 'marelui succes înregis

trat. precum și cererilor exprima
te de numeroși participanți. Admi
nistrația de Stat Loto-Pronosport a 
reeditat in aceste zile Lozul pri
măverii, după aceeași formulă a- 
tractivă și avantajoasă. Așadar, din 
nou cîștiguri suplimentare în va
loare de 1 700 000 lei acordate din

fond special, din nou șanse spori
te de a obține : autoturisme „Da
cia 1 300“ și „Skoda 120 L“. ciști- 
guri în bani de 50 000. 10 000. 5 000 
lei etc. Agențiile Loto-Pronosport 
și vinzătorii volanțl vă stau zilnic 
la dispoziție pentru a vă încerca 
și dv. șansele. Nu pierdeți prile
jul de a vă număra printre cîștigă- 
torii la Lozul primăverii 1

Este cunoscut și. din păcate, perfect 
adevărat, că în domeniul transpor
tului in comun persistă încă un șir 
de lipsuri.

Dar sint imputabile oare întot
deauna și în mod exclusiv aceste 
neajunsuri lucrătorilor din domeniul 
transportului public ? Nu privim oare 
lucrurile, destul de des. numai prin 
prisma proprie ?

Să ne oprim, astfel, la șoferii de 
autobuze din Capitală. Cine sînt cei 
care pun în mișcare sistemul circu
lator al acestui mare oraș, in care 
aproape un milion de oameni se de
plasează zilnic spre întreprinderi, in
stituții de tot felul, școli și spitale, 
magazine etc., aflate pe harta Ca
pitalei ?

Intr-una din zilele trecute am că
lătorit cu un autobuz de pe linia 41. 
începind de la prima cursă și pînă 
după orele de vîrf ale dimineții. L-am 
însoțit, in calitate de călător, pe șo
ferul Constantin Bobeică, cu care am 
schimbat, pentru început, cîteva cu
vinte. Am aflat despre el că locu
iește intr-unui din frumoasele blocuri 
din cartierul Drumul Taberei. Are, 
ca tot omul, o familie : o soție și trei 
fete. Cea mai mare — Stela — e pro
fesoară de biologie și e la casa ei, 
ca și sora ei mai mică, Viorica, de 
profesie inginer. Doar cea mijlocie, 
Mariana, profesoară de limbi slave, 
a rămas să locuiască cu părinții.

— La ce oră v-ați sculat azi dimi
neață ?

— Ca de obicei, la 3 fără un sfert.
Să reținem : trei fără un sfert, adi

că in plin miez de noapte. Atunci în
cepe ziua sa de lucru — iarnă sau 
vară, pe ploaie sau ninsoare. Cind cei 
mai multi dintre noi dorm duși, sute 
și sute de conducători de vehicule 
ale transportului în comun sînt in 
picioare. De fapt, ei sint primii oa
meni ai muncii care-si încep dimi
neața activitatea. Constantin Bobeică 
s-a sculat tiptil, să nu-i trezească pe 
cei ai casei. Nici măcar pe nevastă.

A lăsat căldura și confortul căminu
lui pentru, a pleca spre garaj, prin 
frigul și umezeala zorilor.

La ora 4 și 50 de minute, autobu
zul 34-B-1810, cu Constantin Bobeică 
la volan, se află la capătul liniei, din 
strada Zețarilor, gata pentru prima 
cursă a zilei. în stație, cițiva călători

se îmbulzesc și se îmbrîncesc, fără 
menajamente, la ușile autobuzului. 
Ceasul arată șase și cîteva minute. 
La stația Nițu Vasile 'aglomerația 
sporește și mai mult în intensitate. 
Aceasta nu scuză insă renunțarea la 
politețe, ba chiar și la bunăcuviință 
a unora dintre călători. Cei in culpă

Constantin Bobeică zîmbește trist. 
Mai are doi ani și iese la pensie. A 
parcurs milioane de kilometri, a 
transportat milioane de călători. Este 
unul dintre cei mai destoinici șoferi 
de la garajul Ferentari. Cei care-1 
acuză pe șofer că i-a bruscat frinînd, 
nu ezită să calce pasagerii unui auto-

— Hai dom’le, dă-i drumul, vocife
rează unii. întîrziem la lucru, ne 
apucă noaptea 1

— Omul are răspundere, murmură 
o femeie. Dacă se intîmplâ ceva ?

Ezitarea, izvorită realmente din 
sentimentul răspunderii față de in
tegritatea călătorilor, față de viața

ȘOFER DE AUTOBUZ, ÎN CAPJTALĂ

O dimineață lingă un om al muncii 
care-i transportă pe oamenii muncii

• Cine încep, primii, ziua de lucru? ® Și călătorii au mari posibilități de a contribui Ia 
îmbunătățirea transportului ® Un ecuson vrednic de stimă și respect

tăcuți șl încă somnoroși. Ne urcăm 
odată cu ei în autobuz. Fiecare se 
așază pe un scaun, decis, parcă, .să 
mai fure cîteva clipe de somn. Ni
meni nu are chef de vorbă. La 
întreprinderea mecanică de utilaj 
chimic, întreprinderea de mașini gre
le. „Vulcan", din prima cursă, care 
ajunge aici la 5,20, abia de coboară 
cițiva călători.

Reluăm cursa. Parcurgem cele 12 
stații, de data aceasta în sens invers, 
întunericul incepe să capete nuanțe 
albăstrii. Siluetele blocurilor masive, 
cu cite zece etaje, din cartierele Ber- 
ceni și Brincoveanu sînt punctate de 
tot mai multe ferestre luminate. După 
35 de minute ajungem, din nou. în sta
ția Zețarilor. Călătorii sînt grăbiți, unii

sint puși la punct chiar de ceilalți 
călători, oameni hotăriți să asigure 
respectarea normelor de civilizație. 
Sint insă și unii „nervoși" care iși 
varsă, necazul pe șofer.

— Păi sigur ! Lui ce-i pasă că 
plouă. Stă în cabină la adăpost. Nu 
puteai să vii mai iute ?

Omul de la volan nu ripostează ; 
să-i explice că el este, de fapt, de 
peste trei ceasuri in picioare ? Arun
că doar o privire pe graficul de par
curs. Se încadrează în ora prevăzută. 
Dar trebuie să-și păstreze nealterate 
calmul și atenția. Un pieton sare in 
fată imprudent, șoferul este nevoit 
să frîneze brusc.

— Mă, tu de colo ! Cine ți-o fi pus 
volanul în mină ? Transporți oameni, 
nu cartofi 1

buz întreg pe picioare ca să ocupe 
un loc în dauna altora.

Nici prin gînd nu le trece pasage
rilor că ei înșiși ar putea contribui 
mult la îmbunătățirea condițiilor de 
transport, la accelerarea acestuia : 
așteptind la rind, cum se obișnuiește, 
din păcate, numai la maxitaxi, sau 
cum se face, în mod uzual. în alte 
orașe, de pildă, la autobuzele pentru 
Poiana Brașov, cum se procedează 
în alte țări. Or, cind se stă la rind, 
disciplinat, atît urcarea, cît și cobo- 
rirea se desfășoară mult mai rapid, 
civilizat.

...Acum, din cauza înghesuielii pa 
scări s-au format trei „ciorchini". Șo
ferul, privind în oglinda retrovizoa
re, ezită să pornească.

lor, este interpretată ca o „șicană", o 
„rea intenție" și chiar apostrofată.

Cap de linie la „Vulcan". Autobu
zul se golește. Un minut de răgaz, 
după care pleacă din nou în cursă. 
Trebuie să-i aducă la lucru și pe cei 
de la I.M.G.B., care intră la 7. La 
întoarcere, scenele se repetă. Doar 
personajele și replicile sînt altele, 
îmbulzeala e, parcă, și mai mare. Cei 
de la I.M.G.B. sînt mult mai nu
meroși. Dintr-un autobuz a cărui ca
pacitate maximă este de 120 de per
soane, coboară în această stație, vreo 
130... Pe parcurs întîlnim, retrase din 
cursă, citeva autobuze, inclusiv de 
pe linia 41. Nici nu te miri. După 
asaltul la care sînt supuse rămîi 
uimit că se mal țin pe roți. In fața 
noastră, un autobuz și-a pierdut... o

ușă. Căci brutalitatea verbală față de 
șofer a unor călători se manifestă și 
concret, fată de bare de susținere, uși, 
scaune, aparate de compostat. Starea 
de deteriorare a unor vehicule nu 
se datorește, în exclusivitate, negli
jenței celor de la I.T.B., ci și lipsei 
de civilizație a unor pasageri. Și iar 
te întrebi : dar ce fac ceilalți pasa
geri, de ce tolerează ei. sub ochii lor, 
asemenea manifestări ? Azi se uită cu 
indiferentă la unul care forțează o 
ușă. iar mîine se va supăra că „de ce 
este ușa defectă !“. Zilele trecute, 
supărați că autobuzul a întirziat, 
niște călători au aruncat cu pie
tre în parbriz. Geamul s-a spart 
și mașina a tras pe dreapta. Datorită 
gestului huliganic, au trebuit să aș
tepte alta, întîrziind de-a binelea ia 
lucru.

— Aș minți spunind că este o mun
că ușoară, ne spune Constantin Bo
beică. Iarna, mai ales, este neînchi
puit de grea. Oricit ne-am strădui, 
nu putem transporta. în condiții ci
vilizate, în aproximativ o oră. 10 000 
de oameni, citi lucrează în întreprin
derile de pe traseu. E incomod pen
tru călători, e greu pentru noi. e 
păgubitor pentru starea tehnică a 
mașinilor. Mai ales că defalcarea o- 
rarului întreprinderilor s-ar părea că 
nu se prea aplică.

...Șofer de autobuz în Capitală. O 
meserie grea, respectabilă, care me
rită a fi stimată și prețuită. Desigur, 
pot să existe si cazuri negative, de 
comportări nesatisfăcătoare — dar în 
care domeniu. în care ramură nu se 
găsesc și asemenea situații, care însă 
nu pot și nu trebuie să umbrească 
tabloul general. Dealtfel, nu s-ar pu
tea încheia aceste rînduri fără a se 
evoca eforturile depuse pe plan edu
cativ. ca și organizatoric, pentru a se 
aduce șoferi din alte întreprinderi, 
din cei mai buni, care să poarte ca 
un ecuson de cinste titlul de „șofer 
I.T.B.".

Rodica ȘERBAN
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1N FIECARE ÎNTREPRINDERE - PRODUCȚIA FIZICĂ LA NIVELUL PLANULUI!

Plus cu minus fac cîteodată... minus
în fabricarea de motoare electrice

care ies la iveală restanțe pe sortimente și, mai ales
tendința de a da prioritate realizărilor globale

Intr-un fel sau altul, se poate spune că nu există 
unitate industrială care să nu dispună de motoare 
electrice, de mai mică sau mai mare putere, necesare 
procesului de producție. Fie că este vorba de unități 
din industria constructoare de mașini, din chimie, me
talurgie sau din agricultură, in condițiile tehnicii mo
derne, toate ramurile economiei naționale au nevoie 
de aceste produse. In domeniul investițiilor, punerea

în funcțiune a noilor instalații este condiționată de 
livrarea la termen a motoarelor electrice. Totodată, 
ca o recunoaștere a nivelului tehnic înalt al acestor 
produse românești, multe tipuri de motoare electrice 
sînt intens solicitate la export. Care este situația în
deplinirii planului la aceste importante produse pen
tru economia națională ?

i ANOMALIILE UNUI BILANȚ 
APROAPE POZITIV...

I

dispoziție Ia Cen-

pre- 
in 

insă 
pla- 
trei

Datele puse la 
trala industrială de motoare și ma
teriale electrotehnice stirnesc, de la 
mceput. nedumerire. In primul tri
mestru, la motoarele electrice de 
peste 0,25 kW, o serie de unități, 
între care întreprinderea de mașini 
electrice din București și întreprin
derea de aparataj electric auto 
și motoare electrice din Sf. Gheor
ghe. au îndeplinit și depășit 
vederile de plan exprimate 
MW. Aceleași întreprinderi au 
restante la numărul de motoare 
nificate a se realiza în primele 
luni ale anului. Un alt paradox : 
întreprinderea din Sf. Gheorghe, cu 
toate că are însemnate rămîneri. în 
urmă in fabricarea numărului de 
motoare planificate pentru primul 
trimestru, totuși s-a achitat integral 
de obligațiile contractuale ; mai 
mult, a livrat in avans peste 4 000 
de motoare ; intreprinderea „Electro
motor" — Timișoara, deși a depășit 
prevederile de plan cu 10 829 mo
toare. are o restanță față de con
tractele încheiate de 16 062 motoare 
electrice de peste 0.25 kW. Sint 
tendințe care s-au menținut in linii 
generale și in luna aprilie.

Care este situația pe ansamblul 
centralei ? Nici la acest nivel lucru
rile nu par a fi mai clare. Exprima
te în MW, sarcinile de plan la mo
toarele de 0,25 kW și peste această 
putere au fost Îndeplinite aproape 
integral in primul trimestru (cu un 
minus la 1 MW), 
că planul a fost 
Dar propriu-zis, 
pe patru luni nu 
peste 100 de mii 
față de prevederile contractuale, pe 
ansamblul centralei se înregistra la 
finele primului trimestru o răminere 
în urmă a livrărilor de numai 1 223 
motoare electrice de peste 0.25 kW. 
Din punctul de vedere al centralei, 
faptul că planul la aceste tipuri de 
motoare, exprimat in MW, a fost 
realizat aproape in întregime, iar in 
ce privește obligațiile contractuale 
nerealizările sînt mici in comparație 
cu anii precedents și cu volumul 
total al producției, nu pare a fi alar
mant.

Nu discutăm aici veridicitatea 
datelor puse la dispoziție de centrala 
industrială. Dar din însemnările 
noastre din două unități industriale 
rezultă că. față de termenele con
tractuale, după trei luni, numai în
treprinderea de mașini electrice din 
București era in restanță cu 525 
motoare electrice fată de intreprin
derea de pompe „Aversa" din Bucu
rești și cu 592 motoare față de 
„Unio" din Satu Mare. La rindul 
său, „Electromotor" nu și-a onorat 
prevederile contractuale incheiatc cu 
intreprinderea „Aversa", cu 825 de 
motoare. Ca să nu mai amintim că 
întreprinderea 
din T

Iar în aprilie aflăm 
depășit cu 14 MW. 
la motoare, planul 
a fost îndeplinit cu 
de motoare. Totuși,

___i de mașini electrice 
București nu s-a achitat integral

i ■

După ploi, plantele cresc mai repede, dar apar și buruienile

Acum, hotărîtoare este
buna Întreținere a culturilor

Pe ogoarele județului Constanța, la prășitul florii-soarelui
sarcină de prim ordin a organelor și 
organizațiilor de partid, consiliilor 
populare și consiliilor agroindustria
le. (George Mihăescu).

Asupra lucrărilor de întreținere a culturilor trebuie să fie concen
trate in aceste zile principalele mijloace mecanice și forțe de muncă 
din agricultură. Fiecare consiliu agroindustrial, fiecare unitate agricolă 
au programe in care sint stabilite termene exacte de încheiere a pra- 
șilelor și a lucrărilor de combatere a dăunătorilor. Acum, deosebit de 
important este ca întreaga activitate să se desfășoare conform acestor 
programe, fiecare prașilă să fie executată in timp scurt și de bună ca
litate, să se asigure cele mai bune condiții dezvoltării plantelor. Cym 
a demarat și cum se desfășoară întreținerea culturilor ? Azi publicăm 
relatări ale corespondenților noștri din județele Constanța și Brăila.

Medgidia, sub 
inginerului-șef 
zile mecaniza- 
culturile din 

de zahăr și floa- 
care s-a si efec- 
In urma lor vin 
prașila manuală 
spre a asigura

CONSTANȚA. Aoum’ duPă 
două săptămini de la încheierea se
mănatului culturilor prăsitoare in 
județul Constanța, cimpul oferă ima
ginea unei mari concentrări de forțe 
pentru întreținerea acestora. Culturile 
se dezvoltă frumos, dar. după ploi, 
oamenii zoresc prășitul pentru a nu 
le invada, buruienile. La cooperativa 
agricolă Satu Nou — 
îndrumarea directă a 
Sabin Buhat. de trei 
torii prășesc mecanic 
prima epocă : sfecla 
rea-soarelui, lucrare 
tuat pe 200 hectare, 
cooperatorii pentru 
și rărirea plantelor 
densitatea optimă.

Vecinii lor din cooperativa agricolă 
Anghel Saligny sînt mai avansați cu 
100 hectare și. după cum muncesc, ei 
vor incheia prima prașilă mecanică 
in 5—6 zile. Rezultate bune la prășit 
au îndeosebi unitățile din consiliile 
agricole care au încheiat primele, in 
județ, insămintatul : Cernavodă. Pan- 
telimon. Mihai Viteazul. Inginerul 
Gheorghe Ciortan, director adjunct al 
direcției agricole, apreciază că in 10 
zile vor fi prășite mecanic peste 
250 000 hectare, iar pină la sfîrșitul 
lunii se va efectua pe o mare supra
față și a doua prașilă.

Pînă aseară, in județ au fost între
ținute , cu sapa rotativă 43 525 hec
tare cultivate cu floarea-soarelui și 
porumb, iar prășitul mecanic s-a 
efectuat pe 9 000 hectare floarea-soa
relui (din 50 000 cultivate) și pe 3 000 
hectare cu sfeclă de zahăr si furajeră. 
Deoarece viteza zilnică la întreținere 
trebuie să crească in zilele următoare 
la 24 480 hectare, este clar că mobili
zarea mai susținută a oamenilor 
muncii din unitățile agricole la in
tensificarea lucrărilor constituie o 

de obligațiile contractuale față de 
cele două întreprinderi nici anul 
trecut. Consecințele ? Numai la 
„Unio", din cauza lipsei motoarelor 
electrice, nu a putut fi finalizată, in 
trimestrul I. o producție de peste 130 
de milioane lei.

...Șl CÎTEVA ERORI 
ALE UNUI INDICATOR 

ORIENTATIV
Cum se explică neconcordanța din

tre stadiul îndeplinirii planului la 
producția de motoare, exprimată 
în MW, și aceeași producție expri
mată in bucăți ? Din discuțiile avute 
la centrală și la Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini rezultă 
că in întreprinderile producătoare de 
motoare electrice producția fizică se 
evaluează in MW. Această unitate de 
măsură constituie criteriul principal 
în analiza îndeplinirii planului la a- 
ceste produse, deoarece atit sarcinile 
din planul de stat, cît și capacitățile 
din studiile tehnico-economice sint 
exprimate în MW. Totuși, pentru a 
se preîntîmpina tendința unor între
prinderi de a îndeplini planul la mo
toare. exprimat în MW, pe seama 
realizării unor motoare de puteri 
mai mari in detrimentul celor de 
puteri mai mici și pentru a le stimu
la in creșterea producției fizice, 
centrala și ministerul au hotărit să 
se urmărească evoluția acesteia și in 
bucăți. Evident, măsura luată de cele 
două foruri este bună, dar, surprin
zător, ni se precizează că producția 
de motoare in bucăți constituie nu
mai un indicator orientativ, ceea ce 
este total greșit. Mai intîi. pentru că, 
astfel gîndite lucrurile, nu s-a atins 
obiectivul urmărit. „Unele unități au 
tendința de a realiza cu prioritate 
motoarele de puteri mai mari și. ast
fel. cu toate că fabrică un număr 
mai mi.c de motoare, iși îndeplinesc 
sarcinile atit la producția-marfă. cit 
și la producția netă" — aprecia direc
torul comercial al centralei, referin- 
clu-se la stadiul îndeplinirii planului 
pe primul trimestru al anului. Apoi, 
pentru că, in condițiile cind la baza 
planului unităților producătoare de 
motoare stau contractele încheiate cu 
beneficiarii și cind prin contracte se 
solicită un anumit număr de motoa
re. de un anumit tip. atunci este 
absolut obligatoriu ca producția fi
zică exprimată în. bucăți să consti
tuie un indicator de bază și nu orien
tativ in aprecierea îndeplinirii pla
nului. Numai, astfel vor fi obligate 
întreprinderile să respecte structura 
sortimentală planificată, numai ast
fel se poate asigura respectarea in
tegrală a obligațiilor contractuale de 
către fiecare întreprindere in parte.

în al doilea rind, am'căutat să lă
murim situația bizară : de ce unele 
întreprinderi nu și-au onorat inte
gral obligațiile contractuale, cu toate 
că și-au depășit prevederile de plan, 
iar altele au livrat in avans motoare, 
deși au restanțe La producția fizică ?

po- 
floarea-soarelui. sfeclă de

Această 
hectare 
Prima 

pe cele

BRĂILA. Desfășurarea în ritm 
intens a acțiunilor fitosanitare pentru 
©revenirea și combaterea atacului de 
dăunători, aplicarea sapei rotative pe 
suprafețele care nu au fost erbici- 
dale. executarea prașilei mecanice si 
manuale in funcție de stadiul vege
tației culturilor, erbicidarea suprafe
țelor cu porumb unde plantele au 
3—5 frunze — iată cit de multe sînt 
lucrările care trebuie executate 
acum in agricultura județului Brăila.

Pînă in seara zilei de 13 mai au 
fost aplicate tratamente fitosanitare 
pe 130 000 hectare cultivate cu 
rumb, 
zahăr. Ca urmare, atacul dăunători
lor a fost prevenit, ceea ce garan
tează realizarea densităților de plan
te la hectar. Principalele forțe sint 
concentrate însă la executarea primei 
prașile mecanice si manuale, 
lucrare s-a executat pe 2 000 
cultivate cu floarea-soarelui. 
prașilă manuală s-a încheiat . .
1 224 hectare cu roșii timpurii, iar în 
toate fermele și unitățile cultivatoa
re de legume se execută prașila a 
doua manuală la varză timpurie, 
copilirea și palisarea culturilor de 
tomate din solarii.

într-o serie de unităti agricole (nu 
în toate, cum ar trebui!) se lucrează 
la întreținerea culturilor de primă
vară pe întreaga durată a zilei-lumi- 
nă. La cooperativa agricolă Scortaru 
Vechi, formații permanente de me
canizatori prăsesc floarea-soarelui 
cultivată pe 170 hectare. Inginerul- 
șef al unității, aflat alături de meca
nizatorii și cooperatorii care prășesc 
manual, asigură buna calitate a lu- 

în parte, răspunsul a fost dat : dato
rită depășirii sarcinilor de plan ex
primate în MW și nerealizării numă
rului de motoare planificat. Este ca
zul întreprinderii de mașini electrice 
din București. Există însă și o altă ex
plicație : la anumite tipuri de mo
toare electrice, solicitările sînt mai 
mari decît capacitățile actuale de 
producție ale unor întreprinderi, 
care sînt puse în situația de a nu 
reuși să-și onoreze obligațiile con
tractuale, cu toate că au depășit 
planul la producția .fizică. La alte 
tipuri de motoare, cererile sint mai 
mici față de capacitățile de produc
ție existente și. ca atare, ele sînt 
onorate în avans față de termenele 
contractuale ; desigur, cu acordul 
beneficiarilor. De fapt, așa șe expli
că de ce, pe ansamblul centralei, la 
sfirșitul primului trimestru exista o 
răminere în urmă față de contracte 
de numai 1 223 motoare. în reali
tate, dacă nu se iau in calcul livră
rile în avans, restanțele însumează 
la nivelul centralei peste 32 000 mo
toare electrice de 0,25 MW și peste 
această putere.

DACĂ PROMISIUNILE 
FRUMOASE 

AR FI ONORATE ÎNTOCMAI
Cind vor fi recuperate rămînerile 

în urmă și cum se acționează in a- 
cest scop ? Iată răspunsurile unor 
factori cu munci de răspundere din 
unități producătoare.

Nicolae Budică, secretarul comite
tului de partid și președinte al con
siliului oamenilor muncii de . la în
treprinderea de mașini electrice din 
București : „Măsurile întreprinse 
pentru recuperarea restanțelor la 
producția fizică au în vedere creș
terea gradului de mecanizare și 
automatizare a proceselor de . pro
ducție și a transportului intern, in
troducerea unor tehnologii de mare 
randament, modernizarea unor sec
toare de producție și dotarea între
prinderii cu utilaje specializate, 
multe dintre acestea realizate prin 
autodotare. Prin aplicarea tehnologii
lor avansate, volumul manoperei se 
reduce, la nivelul unui an. cu 240 000 
ore, ceea ce inseamnâ spor de pro
ductivitate. de producție fizică".

Este evident că neajunsurile cu .. ,_____  __
producătoare de motoare electrice nu au apărut peste noapte. O analiză 
mai exigentă le-ar fi putut sesiza din timp și astfel s-ar fi preintîmpinat 
situația actuală. Acum este deosebit de important ca Întreprinderile, cen
trala și ministerul să acționeze hotărit și operativ, cu forțe unite, pentru 
aplicarea in practică a tuturor măsurilor stabilite in vederea recuperării 
restanțelor și îndeplinirii integrale a producției de motoare planificate 
pe acest an, așa cum cer interesele economiei naționale. Ministerul și 
centrala trebuie să pună ordine — cu toată fermitatea — in sistemul de 
planificare și urmărire a producției. Planul producției fizice pentru fie
care întreprindere trebuie stabilit și, realizat. deopotrivă, la volumul de 
MW și la toate sortimentele, pe tipuri și gabarite de 
licitările beneficiarilor, cerințele economiei naționale 
integral și Ia termenele stabilite.

crăcilor, densitatea normală a plan
telor. Aceeași preocupare si ue 
ogoarele cooperativelor agricole „Gri- 
vița roșie" — însuratei. Ploou și 
Batogu. unde prima prașilă manuală 
la floarea-soarelui se execută in rit
mul indicat in graficele de lucru. în 
alte unităti s-a trecut la executarea 
prașilei cu sapa rotativă pe solele 
cultivate cu porumb, in vederea dis
trugerii buruienilor. După primele 
două zile, in cooperativele agricole 
Cireșu și Batogu această lucrare a 
fost efectuată pe cite 80 hectare. 
(Corneliu Il’rim).Tipizarea și normarea consumurilor materiale
(Urmare din pag. I)
zării intr-o proporție sporită a ma
terialelor locale, obținute cu consu
muri energetice mici. La Consfătui
rea de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din 25 aprilie a.c., secretarul gene
ral al partidului a criticat sever 
neajunsurile existente in acest do
meniu. stabilind sarcini și răspun
deri concrete pentru remedierea ur
gentă a acestora : totodată, a subli
niat cerința adineirii tipizării și 
normării materialelor de construcții, 
proiectele tip urmind să prevadă uti
lizarea numai a materialelor tipi
zate și să stabilească cantitățile 
maxime admise a fi consumate.

— Pentru ca economia să poată 
beneficia cit mai grabnic de efectele 
favorabile ale tipizării și normării 
consumurilor materiale, Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
stabilit ca acțiunea să fie neintîrzlat 
finalizată. Ce se întreprinde in acest 
sens ?

— In desfășurarea acțiunii de ti
pizare și normare 
materiale au intervenit 
calitativ noi, ca urmare 
ilor date de conducerea 
Astfel, analizele care se : 
pul tipizării și normării 
rilor la fiecare produs în parte țin 
seama și de cerința asigurării unei

a consumurilor 
; elemente 
a indicați- 
partidului. 

fac în sco- 
consumu-

i

Ing. Anatolie Anușca, șeful servi
ciului plan de la întreprinderea de 
motoare electrice din Pitești : „Con
comitent cu punerea în funcțiune a 
unor noi capacități de producție, 
o âtehție deosebită acordăm activi
tății de reproiectare a produse
lor și de îmbunătățire a tehnolo
giilor de fabricație în vederea ac
celerării ritmului producției. Prin 
reproiectarea motorului MS 911, 
bunăoară, productivitatea muncii a 
sporit cu 22 la sută, iar prin trecerea 
Ia bobinarea automată — cu 40 la 
sută".

Gheorghe Constantin, inginer-șef 
la întreprinderea „Electromotor" ; 
„Mobilizați de organizația de partid, 
acționăm pentru folosirea mai efi
cientă a capacităților de producție, 
creșterea indicilor de utilizare a 
mașinilor și instalațiilor, valorifi
carea superioară a resurselor mate
riale și energetice. Prin stabilirea 
unor programe de lucru pe luni, 
decade și zile, încărcarea corespun
zătoare a fiecărui utilaj, asigurarea 
forței de muncă necesare in toate 
cele trei schimburi și extinderea 
poli deservirii la 56 de mașini, indi
cele de utilizare a agregatelor și 
instalațiilor a ajuns la 87,3 la sută, 
superior celui planificat".

Ce măsuri sint preconizate la ni
velul centralei industriale și al mi
nisterului de resort pentru recupe
rarea restanțelor la producția de 
motoare electrice ? Iată cîteva din 
aceste măsuri desprinse din discuți
ile purtate cu tovarășii Gheorghe 
Măgureanu. directorul comercial al 
centralei, și Alexandru Bădeseu. di
rector in Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini. Un loc im
portant revine măsurilor luate pen
tru adaptarea rapidă a capacităților 
de producție la structura cererilor 
beneficiarilor interni și partenerilor 
externi. S-a hotărit, între altele, 
transferarea fabricației unor tipuri 
de motoare de la întreprinde
rea de mașini electrice București 
la „Electromotor". în vederea asi
gurării unor capacități de produc
ție sporite la prima întreprinde
re. ale cărei produse sint soli
citate intens de economia națională; 
alte produse din profilul întreprinde
rii bucureștene vor fi transferate din 
acest an la I.F.M.A. și „Electro
motor"-Timișoara. Ni s-a mai preci
zat că. pentru asigurarea mai bună 
a bazei tehnico-materiale necesare 
fabricației de motoare electrice, au 
fost, făcute analize cu principalii 
furnizori (întreprinderile de rulmenți 
din Birlad și Alexandria. „23 Au- 
gust“-București, întreprinderea me
talurgică Bacău. I.M. Reghin. „Elec- 
troputere", I.P.T. Băilești. „Policolor" 
etc.). Iar infăptuirea acestor măsuri 
se analizează decadal, la nivelul 
centralei și al ministerului.

care se confruntă în prezent unitățile

motoare, incit so- 
să fie satisfăcute

Iile ȘTEFAN

unor condiții 
reparare mai
cit mai reduse.

economicități superioare în utiliza
rea sa. De pildă, în legătură cu 
utilajele tehnologice, cerința este de 
a se asigura obținerea unei fiabilități 
superioare, stabilirea 
de întreținere și 
simple, mai eficiente, realizarea unor 
consumuri energetice __  _____
Prin tipizare urmează ca pentru fie
care ramură să se stabilească gama 
materialelor admise a fi fabricate, 
iar pentru fiecare material sau produs 
tipizat să se precizeze domeniul strict 
de utilizare, în funcție de care se 
adaptează standardele de stat, toate 
aceste lucrări căpătind putere de lege 
odată cu aprobarea lor prin decret 
al Consiliului de Stat. Concomitent, 
intensificăm normarea consumurilor 
în detaliu, astfel ca noile proiecte ti
pizate să aibă de la început stabilite 
și normele de consum determinate 
analitic. O atenție deosebită se acordă 
tipizării în activitatea de construcții, 
așa incit fiecare proiect tipizat să 
conțină nomenclatorul materialelor 
ce se utilizează și normele de consum 
pentru aceste materiale.

Pentru finalizarea neîntîrziată în 
această etapă a întregii activități de 
tipizare — atit a produselor, cit și a 
construcțiilor — comisiile de ramu
ră au intensificat lucrările de elabo
rare a nomenclatorului materialelor

au 
sădirii 

a sute
redevenit ospitaliere, în 

științific f un da men- 
de mii de hecta- 
tinere, care se simt 
ele acasă. Cerceta-

Aliniată perfect, la distanțe egale, 
„populația" livezii cu... pini de la 
Ștefănești a așteptat cu răbdare. în 
haina-i mereu verde, sosirea primă
verii, nu prea grăbită. Prea grăbiți 
nu păreau, dealtfel, nici acești arbori 
care,' in ciuda vînstei lor de 10—12 
ani, au crescut in înălțime, cu toții, 
parcă înțeleși intre ei, numai trei, 
cinci metri.

Silueta lor măruntă reprezintă, de 
fapt, rezultatul unei „alchimii vege
tale" deliberate : vlăstari ai arboi'e- 
telor depistate prin așa-numita car
tare seminologică in cele mai pro
ductive și rezistente păduri ale tării 
au fost âltoiți pe arbori mici, tot de 
rășinoase.

Iar scopul ? Acela de a putea cu
lege, ca merele, conurile cu semințe, 
de a le face accesibile mîinii omului, 
care a știut să îngemăneze, spre fo
losul lui, noblețea brazilor genetic 
verificați cu docilitatea unor port- 
altoi rezistenți.

Această livadă a Institutului națio
nal. de cercetări silvice, multe alte 
astfel de „laboratoare ale naturii" 
din întreaga țară, constituie doar 
unul din aspectele preocupărilor cer
cetării de profil.

Peisajele lunare din zona Vran- 
cea. bazinul Buzău, Munții Măcin 
etc.
urma 
tate 
re de păduri 
din ncjp... la 
rea silvică românească a elaborat 
pină in prezent o serie de tehnologii 
eficiente, proprii condițiilor din țara 
noastră, pentru refacerea multor pă
duri

în 
riuri 
pînă 
Plop 
productivă 
mai rezistentă la acțiunea dăunăto
rilor decit plopul autohton. A
fost creat la nivel național un 
original sistem de avertizare — ce 
permite să se depisteze cu un avans 
de 1—2 ani primejdia unor „epide
mii" periclitînd zestrea de aur verde. 
Așa se și explică de ce la noi. in 
ultimii 15 ani,.n-au mai fost înregis
trate atacuri grave de insecte si nici 
incendii de proporții.

„Avem un serios ascendent asupra 
economiei forestiere din multe țări 
industriale dezvoltate — preciza ing. 
dr. Teodora Anca, secretar științific 
al secției . de silvicultură a Aca
demiei de științe agricole și sil
vice. Dispunem de o evidență strictă 

slab productive.
lunca Dunării. . in luncile unor 

interioare au fost cultivate 
acum circa 40 000 de hectare cu 
negru hibrid — varietate mai 

in masă lemnoasă și

Experimentul de la

consum sta-

răspunderile 
privință, Mi- 
împreună cu

de construcții și instalații, asigurînd, 
implicit, prin aceasta, reducerea con
sumului de materiale energointensive 
necesare pentru realizarea construc
țiilor. Deosebit de urgente sint lucră
rile de tipizare a construcțiilor, care 
vor trebui să fie. finalizate in maxi
mum două luni, astfel incit de la 
1 iulie toate construcțiile noi să fie 
executate pe baza proiectelor tip, cu- 
prinzind materiale tipizate și cu res
pectarea normelor de 
bilite.

în conformitate cu 
care îi revin in această 
nisterul Aprovizionării, 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie vor urmări îndeaproape 
desfășurarea acestei activități și vor 
asigura corelarea lucrărilor pentru ca 
termenele mobilizatoare stabilite să 
fie respectate. Așa cum a indicat 
conducerea partidului, tipizarea și 
normarea consumurilor trebuie să 
constituie o preocupare permanentă 
în perioadele următoare. încă din 
faza de concepție și proiectare a 
noilor materiale și produse trebuie 
să se țină seama cu rigurozitate de 
cerințele tipizării raționale a mate
rialelor și produselor, de sarcinile de 
reducere continuă a consumurilor 
materiale pe baza unor norme știin
țific fundamentate.

Din laboratoarele științei
in marele laborator

al naturii
PĂDURILE

DE MlINE

ALE ȚĂRII
• in livada cu... pini de la Ștefănești • Un obiectiv 
prioritar al cercetării silvice : mai mult lemn de celuloză 
pentru economia națională • Punerea in valoare cit mai 
eficientă a „aurului verde** are nevoie de caratele „au

rului cenușiu**

a patrimoniului nostru forestier. 
Toate suprafețele de pădure de peste 
un sfert de hectar — constituite ca 
unități de organizare — sînt riguros 
inventariate; echipe de proiectanți 
de la institutul specializat efec
tuează periodic hărți, pe bază de 
fotograme, cu ajutorul cărora se știe 
in fiecare moment cit, unde și cum 
se poate recolta o cantitate care să nu 
depășească potențialul pădurilor".

Comportamentul față de pădure 
s-a schimbat. Lucrurile nu se mai 
petrec „ca-n codru". Silvicultura este 
privită în spiritul „Programului na
țional pentru conservarea și dezvol
tarea fondului forestier în perioada 
1976—2010“ ca o strategie de lungă 
durată. Din grija față de pădurile de 
mîine, programul prevede limitarea 
tăierilor anuale în deceniul 1976—- 
1985 la 20 de milioane de metri cubi, 
potrivit posibilității pădurilor, ceea 
ce va face posibil ca într-o pe
rioadă de 15—20 de ani să se amelio
reze echilibrul fondului nostru fo
restier.

„Nu mai e permis să ne aventurăm 
în schimbări radicale pe suprafețe 
mari, nu putem schimba pădurile de 
Ia o zi la alta, fără o fundamentare 
științifică riguroasă — eontinuă 
interlocutoarea. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia cit de important 
este să nu mergem Ia «înlocuirea 
speciilor care au. crescut natural cu 
specii pe care nu le-am experimen
tat. care nu și-au demonstrat in 
practică randamente superioare in 
condițiile din zona respectivă». Expe
riența ne-a arătat, dealtfel, că tre
buie să intervenim cu prudență și 
numai atunci cind știm care va fi 
comportarea «populațiilor» de puieți, 
in care se investesc atitea speranțe".

Astfel, in vederea creării pe 450 000 
hectare, pină in anul 2000, a planta
țiilor speciale de producere a lemnu
lui pentru celuloză — de care eco
nomia națională este atit de avidă
— specialiștii Institutului național 
de cercetări silvice au delimitat zo
nele cele mai 
tindere 
pinului 
merican. 
randament, care 
mod necontrolat 
uscări in masă.

„Cercetările de pînă acum au ară
tat că această specie — plantată in 
zone favorabile din județul Bihor, 
Caraș-Severin. vestul Olteniei — 
poate da cu 50—100 la sută mai mult 
lemn decit speciile locale ca fagul"
— ne spunea dr. docent Victor Giur
giu, șeful compartimentului de econo
mie forestieră al Institutului de cerce
tări silvice Ștefănești, căruia i-am so
licitat să fie ghidul „călătoriei" noas-

favorabile de ex- 
cultură a molidului, 
duglasului — brad a- 

specie exotică de mare 
extinsă însă in 
se expune la

in 
îi

CONTRASTE
Scriam, anul trecut, 

despre „O idee și va
loarea ei" la comple
xul avicol Lumina, ju
dețul Constanta. Pe 
scurt, era vorba des
pre inițiativa de a 
crește un număr su
plimentar de pui. pe 
același spațiu con
struit, prin amenaja
rea unor paturi supra
puse pe o parte din 
suprafața halelor. Era 
un experiment privit 
de unii cu scepticism. 
Se afirma că pentru 
a creste păsări „la e-

Să se rupă lanțul!
întreprinderea 

materiale de construc
ții Satu Mare repro
șează că Grupul de 
șantiere Satu Mare al 
T.C.I. Oradea ii este 
dator cu importante 
sume de bani (contra
valoarea unor prefa
bricate). Sume care 
întirzie să fie achitate, 
deși termenul de plată 
a trecut de mult. Gru
pul de șantiere s-a 
scos repede din culpă, 
spunînd că de vină nu 
ar fi el, ci întreprin
derea .,Unio“ Satu 
Mare, care îi este la 
rîndu-i datoare cu 
sume și mai impor
tante pentru măi mul
te lucrări efectuate

bune în sertare ?
Degeaba ai idei dacă 

ele se împotmolesc în 
cine știe ce sertare. 
Așa au pățit specialiș
tii de la Combinatul 
de prelucrare a lemnu
lui Bacău cu studiul 
privind schimbarea 
tehnologiei de fabrica
ție a plăcilor fibrolem- 
noase. Eficienta apli
cării studiului la care 
ne referim este cit 
se poate de convin
gătoare : 
binatul 

taj“ ar fi necesar un 
supliment de forță de 
muncă, deci s-ar lu
cra cu o productivita
te mai redusă. Ing. 
Nicolae Ion. directorul 
complexului avicol 
Lumina, are însă con- 
traargumente clare : 
„Am avut si avem în
credere in propriile 
forte ;, am stimulat 
inițiativele oamenilor, 
eforturile stăruitoare 
pe baza organizării și 
retribuirii 
acord 
incit

muncii în 
global. Așa 

productivitatea

Întreprinderea 
cum credeți că 
din „incurcătu-

aici. 
„Unio“ 
a ieșit . .. 
ră“ ? Simplu. A arătat 
și ea cu degetul spre 
debitorii ei. ale căror 
datorii (pentru utilaje 
livrate. dar pentru 
care n-a primit banii 
in termen) se ridicau, 
la“ sfirșitul lunii trecu
te. la... 417 milioane 
lei ! Cine sint acești 
rău platnici ? In pri
mul rind. unități ale 
Ministerului Minelor, 
Petrolului si Geologiei 
(136,5 milioane lei). 
Lor li se adaugă și 
unități ale Ministerului 
Industriei Metalurgice 
(112 milioane lei). Mi
nisterului Industriei

o economie de circa 5 
milioane kilowați-oră 
energie electrică și 
5 000 tone combustibil 
convențional, la care 
se adaugă importante 
economii de rășini fe- 
nolice, parafină, ade
zivi și alți derivați ai 
petrolului și gazului 
metan. In plus, in a- 
celași spațiu s-ar pu
tea instala o linie 
fabricație a plăcilor 
glomerate din lemn 
o capacitate anuală 
10 000 metri pătrați.

de 
a- 
cu 
deanual, corn

er realiza

tre pe căile cercetării românești de 
profil. Pe lingă alegerea celor mai po
trivite ecotipuri și proveniențe gene
tice — pentru noile «vedete» ale pă
durilor noastre de rășinoase — va tre
bui să depunem eforturi și pentru 
oprirea procesului regresiv de dimi
nuare a suprafețelor acoperite cu 
brad autohton — varietate greu de 
plantat ce are nevoie pentru a creș
te, spre deosebire de molid, de adă
postul pădurii-mame. In acest sens, 
ne preocupă punerea la punct a unor 
tehnologii adecvate de regenerare 
naturală a acestei prețioase specii 
a pădurilor noastre".

.O grijă deosebită își propun să 
manifeste cercetătorii institutului si 
față de stejar, considerat un adevă
rat „diamant al pădurii".

„Metrul cub de . furniț- de stejar 
pentru mobilă este cotat în străină
tate ,1a 1300—2 000 de franci. Iar o 
pădure de stejar, ca să ajungă în 
situația de a produce lemn pentru 
furnire estetice, trebuie să atingă 
vîrsta de 160—200 de ani, continuă 
dr. Giurgiu, subliniind cit de impor
tantă este gospodărirea rațională pe 
baze științifice a pădurilor de stejar 
matur, tn scopul creării de noi filoane 
de aur verde, de specii cu mare valoa
re economică, in stare să producă 
furnire estetice prețioase (paltinul, 
frasinul), cercetătorii mizează mult, 
în continuare, pe ajutorul geneticii. 
Moderniilui laborator de genetică 
al filialei noastre din Brașov — 
aflat 'in curs de amenajare — îi vor 
reveni dealtfel sarcini importante 
in innobilarea pădurilor noastre".

în condițiile crizei energetice mon
diale și finind seama de faptul e« 
ingrășămintele chimice sint produse 
energointensive. există, după cum am 
constatat, preocupări atent dirijate 
privind deplasarea accentului spre 
mijloace biologice de fertilizare a so
lului. Intre altele, crearea pe cale 
genetică a bacteriilor fixatoare de 
azot. Cercetări efectuate la'noi, cit 
și in străinătate, in Canada, de pildă, 
au scos in evidență importanța unor 
specii ca aninul, ce fixează singure 
azotul. Tehnologiile bazate pe ferti
lizarea chimică sint, desigur, de ne
înlocuit, in cazul culturilor speciale 
pentru celuloză, a pepinierelor sil
vice. De aici, necesitatea practicării 
fertilizării integrate, cercetarea ur
mind să joace un rol important în 
acest sens.

Desigur, cercetarea de profil are 
sarcini complexe de rezolvat. Mina 
de „aur verde" a tării are nevoie, 
în continuare, 
rabil de „aur

de un aport conside- 
cenușiu".

Ioana DABU

etaj
este. în medie pe om 
al muncii, cu 108 441 
lei mai mare față de 
plan". Și iată acum, 
după un an de apli
care a experimentului, 
sintem in posesia re
zultatelor : producția- 
marfă de ouă și .car
ne de pasăre a aces
tei unități-eta’lon a 
sectorului avicol inter- 
cooperatist a fost cu 
zece milioane lei mai 
mare decit prevederi
le. Cum s-ar spune, 
zece milioane... de 
nota zece. (C. Borde- 
ianu).

(50 milioa- 
și chiar uni

ate Ministeru- 
Industriei Con- 

Mașini 
, de 

si 
vede, 
lanț, 

aido- 
dar

Chimice 
ne lei) 
tăți 
lui 
strucțiilor de 
(55 milioane lei), 
care aparține 
„Unio“. Cum se ' 
datoriile se tin 
Iar reacția este i 
ma : fot in lanț, 
fără vreun sfanț. Un 
lanț care împiedică 
bunul mers al activi
tății economico-finan- 
ciare al tuturor unită
ților si ministerelor vi
zate. Soluția este una 
singură : să se rupă 
lanțul. Adică să dis
pară datoriile. (Octav 
Grumeza).

a fost îmbră- 
de conducerea 
de speciall-

Ideea 
țișată și 
centralei 
tate. Numai cei de la 
Institutul de cercetări 
și proiectări pentru 
industria lemnului st 
lasă cu greu convinși. 
Și in vreme ce ideea 
este ținută sub obroc, 
actuala instalație de 
fabricare a P.F.L.-ului 
continuă să producă 
pagube. Curată aiitu- 
dine de lemn-Tănase ! 
(Gheorghe Baltă).
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PANORAMIC CULTURAL----------

FILARMONICA un îndrumător calificat 

și activ ai tuturor formațiilor 
de artiști amatori

Viata artistică arădeană este pu
ternic animată de existenta unor 
formații profesioniste și amatoare, 
slujite cu devoțiune de sute și sute 
de artiști. Filarmonica de stat, sin
gura unitate profesionistă de acest 
gen din județ, este un pasionat și 
calificat promotor, un îndrumător 
activ pentru toate formațiile ama
toare.

Dacă interesul permanent și ge
nerai pentru creația folclorică nu se 
dezminte nici aici, este la fel de 
îmbucurător să constatăm reala 
atracție pentru muzica cultă, sim
fonică și de cameră, eforturile ce se 
întreprind pentru formarea și atra
gerea a cit mai multor iubitori de 
muzică. Reușita acestei strădanii 
este confirmată de concertele cu 
sălile pline, de prezenta unui public 
din toate generațiile, format în cul
tul unei muzici de calitate, cu fru
moasa ambiție de a introduce în 
repertoriu nume de primă mărime : 
Enescu și Jora, Ciprian Porumbescu 
și Paul Constantinescu, Gheorghe 
Dumitrescu și Anatol Vieru, pînă la 
tinerii compozitori români de azi.

Instituție deschisă spre marea 
artă de pretutindeni, Filarmonica 
arădeană include, de asemenea, per
manent pagini reprezentative ale 
repertoriului universal. Cu puțin 
timp in urmă aici și-a consumat 
ecourile un festival Bach.

Nu este, de aceea, întimplător că 
respectul calității ce prezidează ac
tivitatea Filarmonicii s-a extins în 
chip firesc și asupra tuturor acțiu
nilor ei și, în primul rînd, asupra 
îndrumării exigente a formațiilor de 
amatori, colective pe care le pri
vește ca pe propriul său public.

TEATRUL convinge publicul

prin calitatea repertoriului
O seculară tradiție a făcut din 

Arad unul din sanctuarele teatrului 
românesc. Prin aceste locuri a po
posit trupa lui Pascaly avind prin
tre membrii ei pe tinărul Emi- 
nescu ; aici s-au scris pagini demne 
de orice antologie a teatrului ro
mânesc. Iată motive in plus ca ac
tivitatea actualului teatru să se ri
dice necontenit la cote noi de exi
gență. Momentul actual este imul 
de intense căutări. Alegerea reper
toriului, închegarea unui colectiv 
artistic de o valoare unitară, găsi
rea celor mai bune modalități de 
atragere a publicului constituie tot 
atitea preocupări ale teatrului și ale 
farurilor. ce il îndrumă. Stagiunea- 
ce se apropie de final consacră as
cendența piesei românești contem
porane. D. R. Popescu cu „Piticul 
din grădina de vară". Paul Everac 
cu „Un pahar cu sifon", Tudor Po
pescu cu „Concurs de frumusețe", 
sint tot atitea piese de reală ținută 
artistică și care au găsit in colecti
vul artistic de aici interpret! înzes
trați, pasionați. Dealtfel teatrul din 
Arad face adesea o adevărată mun
că de pionierat din promovarea pie
sei românești, dovadă numărul mare 
al premierelor absolute, multe ade
vărate izbinzi ale genului.

Printre acestea, recenta piesă a 
lui Paul Everac „Un pahar cu si
fon" ocupă un loc distinct. Ea ne 
propune o dezbatere de mare actua
litate : responsabilitatea omului 
față de propriul său destin. Con
fruntarea celor două personaje, 
Magda și Nuțu, ne dezvăluie două 
mentalități opuse de a înțelege și 
trăi viața ; pe de o parte Magda, 
dbrtMață, înșelată de aparențe ab
dică de la principiile moralei sănă
toase, pentru a aluneca intr-un mer
cantilism ruinător pentfu dimensiu
nea interioară a omului ; de cea
laltă, Nuțu. minte lucidă, scormoni
toare, ancorată solid în realitate.

Partitura Magdei, jucată cu multă 
sensibilitate, a găsit in actrița La
risa Stase Mureșan interpretul cu

CLUBURI în care trebuie

redescoperită mai întîi... bidineaua
Am participat, citeva zile, Ia ac

tivitățile unor cluburi muncitorești 
situate, în marca majoritate, in cen
trul orașului. Urmărind nemijlocit 
programele acestor cluburi, unele 
existente în subsolurile unor vechi 
clădiri, te izbește modestia lor, ca 
să nu spunem sărăcia, unilateralita
tea, caracterul nesistematic, aproa
pe intimplător. Cu o singură excep
ție : la clubul tineretului, unde ■ am 
mtilnit mai multă preocupare pen
tru un program bine articulat, pen
tru activități politice și cultural- 
educative desfășurate consecvent

... ■ '

ARAD

Munca de calitate minuțios orga
nizată a primei instituții muzicale a 
județului poate fi deci regăsită nu 
numai in spectacolele acesteia, ci și 
în activitatea multor formații ama
toare care-i datorează o permanentă 
și competentă activitate de îndru
mare profesională. . Cea mai mare 
parte a membrilor filarmonicii și 
ai corului răspund direct de pregă
tirea unor formații amatoare. Re
zultatele acestei munci s-au văzut 
cu prisosință in diferitele etape ale 
Festivalului național „Cîntarea 
României". Un singur exemplu ni 
se pare concludent in această pri
vință : formația de cameră „Emil 
Monția", condusă de Gheorghe Flue- 
raș. în scurta sa existență, de nu
mai un deceniu, ea a „recoltat" cu 
regularitate distincții importante în 
tară și in străinătate. Talentul și 
pasiunea unor artiști amatori, în
tregite de o asiduă muncă de con
tinuă perfecționare, le-au adus tro
fee binemeritate la Brașov, Reșița 
sau Hunedoara, în turnee de pres
tigiu de peste hotare, toate acestea 
aureolate de binemeritatul titlu de 
laureată a Festivalului national 
„Cîntarea României". în numeroa
sele concerte prezentate figurează 
peste 140 de lucrări, in cea mai 
mare parte din repertoriul româ
nesc, unele scrise anume pentru 
această formație. Zece ani de 
muncă asiduă, care situează o for
mație amatoare in rindul celor mai 
cunoscute formații camerale din 
țară. Un exemplu care vorbește de 
la sine despre nivelul către care 
trebuie să aspire întreaga artă ama
toare, toate formațiile și ansamblu
rile din țară.

largi disponibilități, capabil să trea
că fără eforturi printr-o nuanțată 
gamă de trăiri și sentimente. Dealt
fel, piesa în întregul său se sprijină 
pe acest rol scris, cum mărturi
sește autorul, pentru o actriță anu
me. Ceea ce creează un dezechili
bru, resimțit în spectacol. Rolul lui 
Nuțu, interpretat cu dezinvoltură 
ironică de Ion Petrache, este mult 
prea scurt față de al Magdei. El 
este un fel de rezoneur cu replici 
monosilabice, prea departe de zbu
ciumul partenerei. Magda este nu
mai îndoială ; la frămintările ei 
partenerul răspunde aproape stereo
tip glumeț, ironic sau virulent sa
tiric. Fără îndoială nu toate scenele 
suferă de această discrepanță, dar 
nu trebuie să ne mire că spectatorul 
din sală ride și cind ar trebui să 
se lase covirșit de profunzimea con
flictului.

Și astfel am ajuns la spectatori, 
mai multi sau mai puțini, în funcție 
de piesă și de vechimea ei pe afișul 
teatrului, de problematica ne care o 
propune. Considerînd repertoriul 
în ansamblul său. este evident că 
teatrul de dezbatere pare a fi în 
impas, deoarece, in afara amintite
lor lucrări, afișul teatrului arădean 
este destul de „subțire" — „Dintele 
de fier al timpului" de Csurca Ist
van. „Kathleen" de Michael Sayers 
și un ocazional Delavrancea cu „Lu
ceafărul". sînt insuficiente pentru a 
susține o stagiune. Alte două piese 
în pregătire vin destul de tîrziu să 
completeze un repertoriu nu îndes
tul de convingător pentru publicul 
arădean. De la acest aspect, opțiune 
fundamentală în viața unui teatru, 
continuind cu calitatea în sine a 
spectacolului, a activității de popu
larizare și difuzare derivă și parti
ciparea publicului, nu simplu achi
zitor de bilete, individual sau abo
nat in grup, ci participant pasionat, 
conștient format de o școală drama- 
turgică în care teatrul arădean și-a 
ocupat locul său binemeritat.

după criterii bine stabilite. Dar cu 
u floare...

Fiindcă in centrul orașului alte 
citeva .cluburi ale unor întreprin
deri dau ținuta predominant pre
cară a acestor lăcașuri ce. să nu 
uităm, ar trebui să fie de cultură. 
Clubul Combinatului chimic oferă 
pe lingă o masă de biliard și o sală 
de jocuri doar slabe posibilități pen
tru seri distractive in subsolul, fără 
aerisire, nu dă posibilitatea organi
zării unor activități permanente, in
tense. La clubul întreprinderii de 
vagoane și cel al intreprinderii

VOCAȚIA METAFOREI
Aurel Mihailopol nu 

este, fără îndoială, un 
simplu observator al lu
mii înconjurătoare. Minuit 
de ci, obiectivul aparatu
lui de fotografiat iși de
pășește Condiția artizana
lă. curentă, devine mij
loc de creație, superioa
ră modalitate de expri
mare. Lentilele aparatului, 
hirtia fotografică, com
plicate metode de prelu
crare a imaginii, tot acest 
instrumentar cunoscut de 
orice practicant al dome
niului. in mîinile și sub 
ochii lui Mihailopol, se 
dovedesc in stare să dea 
măsura unei sensibilități 
care modifică raporturile 
convenționale intre real 
și ireal, descoperind așa- 
numitei „realități imedia
te". dimensiuni si sen
suri insolite. în spatele 
fiecărei imagini pe care 
nc-o propune stă o idee 
percutantă, o gindire ori
ginală, un proiect elabo
rat de o imaginație cu
prinzătoare. Toate acestea 
traducînd o fertilă neli
niște a conștiinței ce nu 
se mulțumește cu ceea ce 
vede, nevoia de a nu lăsa 

„Tricoul roșu", deși sînt la parterul 
unor clădiri, dominante sint șahul, 
scurte seri dansante, intimplătoare 
mini-spcctacole folclorice. O activi
tate foarte puțin edificatoare pentru 
existenta unui club muncitoresc. 
Mai există și alte cluburi de incin
tă, la U.T.A., la „Teba" și altele, 
devenite tot mai mult săli de șe
dințe, așa cum s-a transformat, de 
exemplu, de multă vreme, clubul 
intreprinderii „7 Noiembrie". Deși 
dispune de o sală de spectacole cu
prinzătoare, clubul — spre nedume
rirea inocentă a tovarășului Văsălaș 
Dumitru, președintele sindicatului 
din întreprindere — se remarcă prin 
lipsa oricărui program cultural- 
educativ.

Ar putea să pară surprinzător că 
într-o localitate a țării recunoscută 
pentru marele potențial industrial, 
prin numărul apreciabil al celor ce 
lucrează aici, instituții de cultură cu 
sarcini importante în procesul de 
formare a omului nou să se afle la

Ion Niță Nicodim : „AVRAM IANCU LA HĂLMAGIU"
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Din munții
Din munții falnici cresc eroi, 
Suind cu odele străbune 
Spre stincile ce prind să sune 
Cînd luna țese pajiști moi...

Pe fiecare stei și noi 
Crestăm a vredniciei strune, 
Răzbim torente și nevoi, 

’ Țintind spre ere tot mai bune.

Și dacâ-n arșiță ți ploi 
Clădim cetăți, ca prin minune, 
Mîndria epocii ne spune 
Că sintem nesecat șuvoi :

Din munții falnici cresc eroi I

George FiLIP
Cenaclul „V. Alecsandri"-Arad

Pămintul patriei,
In pămintul patriei, vatră de suflet, pot odihni 
moși și strămoși, prieteni și dușmani, 
odihni pot cu inimile împăcate — 
ierburi crescute in țărîna patriei, 
peste cumpăna frămintărilor din veac. 
Stăpini din veac păstrat-am încercărilor 
românescul ținui, neînstrăinat.
N-am înstrăinat nimănui din trunchiul țării 
nici din teamă, nici din prietenie.
N-am înstrăinat din izvoare, din cîmpie, 
din munți, din văzduh, din mare,

Un
A fost odată, cu cîțiva ani in 

Urmă, în incinta Palatului culturii 
din Arad, o frumoasă și prețuită 
galerie de artă plastică. Rod al tru
dei unor pasionați colecționari și iu
bitori ai artei, bucurîndu-se de spri
jinul material și de specialitate al 
statului nostru, colecția de artă 
plastică s-ă imbogătit continuu cu 
noi lucrări valoroase, ajungind să 
reprezinte astăzi — după opinia 
specialiștilor de aici — unul din 
cele mai însemnate depozite de 
această natură. Evoluție Îmbucu
rătoare. capabilă să declanșeze min- 
dria localnicilor și interesul vizita
torilor. A fost odată, ca niciodată : 
galeria de artă plastică nu mai exis
tă ! A fost închisă, a fost desfiin
țată ? Nici una. nici alta. A fost 
doar împachetată, evident, provizo
riu, dar acest provizorat durează 
de vreo citiva ani. Nu pentru că lu
crărilor expuse aici li s-ar fi găsit 
de niscaiva ochi ageri cusururi as
cunse. lipsă de originalitate sau de 
valoare, care, firesc, ar fi atras în
depărtarea lor din cîmpul vizual al 
vizitatorilor. Nimic din toate aces- 

lucrurile așa cum sint. de 
le modifica perspecti

vele și sensul printr-o 
realcătuire a lor potrivit 
unui scenariu propriu de 
idei. Fotografia lui Mi
hailopol nu este o repro
ducere. spontană, o înre
gistrare instantanee a lu
mii înconjurătoare, ci as

dezvăluie, așa cum pe 
bună dreptate s-a remar
cat, de fiecare dată cind 
au fost comentate, un 
deosebit simț al metafo
rei, puterea de a sugera 
diversitatea și complici
tatea lucrurilor intr-un 
univers creat și ordonat 
de rațiune.

Expoziția de fotografii Aurel Mihailopol
piră la condiția creației 
ce instituie un nou raport 
între diversele aspecte 
ale realității, între aceas
ta și cel care o contem
plă. Acestor sugestii me
taforice ale realității pe 
care le „fotografiază" cu 
atîta premeditare artistul 
le asociază sensuri la
tente și tonalități afecti
ve de o întinsă varietate, 
de la umorul duios pînă 
la ironie și sarcasm.

Prezente, actuale, năs
cătoare de ambiantă, i- 
maginile pe care ni le 
prezintă in actuala sa ex
poziție din Sălile Dalles

Ce poate fi mai direct, 
mai exact decit o foto
grafie ?

Mihailopol reușește să 
o ridice la nivelul ar
tei. Cu o luciditate netă 
și tăioasă, el știe să de
limiteze existența unui 
teritoriu de maximă spe
cificitate, știe să dezvă
luie și „spectacolul coti
dian" în ipostazele lui 
cele mai elementare și 
stingace, știe să pună in 
valoare miniaturalul gra
țios și decorativ, dar și 
să cuprindă ample per
spective, să compună fas
tuoase imagini, să asocie
ze elemente aparent dis

periferia muncii politico-educative, 
să se autoexileze in acțiuni de mi
nimă cuprindere sau să abdice pur 
și simplu de la acestea. Situația 
precară a activității acestor cluburi 
este bine cunoscută de cei ce au 
sarcina să le conducă, să le întoc
mească și să le realizeze progra
mele. Se invocă insă adesea ine
xistența unor spații corespunzătoa
re, dar iată că nici clubul tineretu
lui nu este chiar un palat somptuos 
și. cu toate acestea, activitatea de 
aici dovedește o mai vie preocupare 
pentru realizarea unor programe 
complexe de manifestări politice, 
cultural-educative și distractive. In 
ai doilea rind : un locaș de cultură 
trebuie să arate ca atare, să fie os
pitalier, aranjat cu gust și fantezie, 
să ofere ceva și mai ales să fie... 
curat.. Da, afirmație comună : să fie 
curat. Deoarece în multe cluburi 
din Arad mătura și cîrpa udă. bi
dineaua și eternul var- sclipitor dă
tător de lumină sînt printre primele 
„mutări", absolut necesare, dacă ele 
aspiră — și trebuie să urmărească 
aceasta — să intre cu adevărat in 
circuitul cultural. Abia de aici, de 
la fondul elementar de civilizație, 
s-ar putea discuta despre utilitatea 
și calitatea programelor...

CENACLU

Triumf
Niciodată 
pădurile luminii 
nu au fost atit de bogate !

Niciodată cintecul 
nu a cuprins 
atîta dragoste 
pentru această Cetate !

Niciodată 
nu 
in

vatră

Vasile MAN
Cenaclul
„Lucian Blaga"-Arad

de suflet
românescul ținut de pîine și de sare. 
Nu ne-ar primi țarina odihna în pămint, 
in pămintul patriei, vatră de suflet, 
unde dăinuie sfînt jurămintul 
păstrării de datini întregi in cuvint. 
Moși și strămoși, prieteni și dușmani, 
in pămintul patriei, vatră de suflet, pot odihni.

Mircea CURTUJIU
Cenaclul literar al Societății de cultură 
sătească „Vetre din cîmpie", din Macea

împachetat™tezaur
tea. Lucrărife 
este vorba de .
sau străină, mobilă stil, 
(porțelanuri și cristaluri).
ș.a. nu și-au pierdut nicidecum ca
litățile, valoarea cunoscută și recu

33
de aici, fie că 

pictură românească 
Ceramică 
țesături

ADNOTÂRI
noscută nu s-a topit prin trecerea 
anilor. Chiar dimpotrivă. Ele au 
dispărut insă pentru spectator din 
motive meschine, aduse din pano
plia birocratici. S-au extins alte 
secții ale muzeului județean, și 
acestea meritau probabil să se ex
tindă. Nedumerirea de aici începe : 
de ce să extinzi ceva, nu ne îndoim 
de calitate, in dauna a altora, tot 
de calitate ? Nu ,s-au găsit alte so
luții decit închiderea sălilor gale
riei de arte plastice 7 S-a spus că 
pentru puțin timp dar de atunci 
s-au scurs ani, ani buni, în care un 
prețios tezaur destinat să educe in 
ale frumosului și profundului ome
nesc mii și mii de vizitatori, să for- 

parate pentru a le con
feri sensuri superioare.

Regăsim in această ex
poziție imagini ușor de 
„citit", acea „imediatețe" 
a fotografiei capabilă să 
trezească la spectatori o 
adeziune firească și spon
tană. dar și îndemnuri de 
a descifra pe îndelete, 
dincolo de detaliul unor 
ritmuri vitale, dincolo de 
efectele savant calculate 
ale unor imagini in care 
nota dominantă o dă „ce
remonialul", in perime
trul fiecărei fotografii, a- 
devăruri permanent vala
bile.

Gravitatea, dar si 
ironia, acuitatea percep
ției se asociază in aceste 
imagini pentru a dezvă
lui, de fapt, o bucurie a 
comunicării. Curiozitatea 
reporterului este dublată 
la Mihailopol de o adin- 
că înțelegere, de o apro
piere plină de căldură 
față de oameni și locuri,1 
fată de resursele inepui
zabil artistice ale unei 
tehnici care, folosită de 
el, justifică și emanci
pează poezia imaginii.

Marina PREUTU

CARNET
„PRIMĂVARA arădeană**, 

tradițională manifestare cultural-ar- 
tistică. aflată la cea de-a X-a ediție, 
se desfășoară in acest an în perioada 
10—18 mai. Un program bogat ilus
trează grija organizatorilor pentru 
o cuprindere tematică cit mai largă. 
Amintim sesiunea de comunicări 
științifice cu tema „2 050 de ani de 
viată statală pe meleagurile ară- 
dene". montajul literar-muzical 
„Eroii de la Păuliș", prezentat la 
monumentul eroilor de la Păuliș, 
concertele renumitului, cor „Madri- 
gâl". spectacolul de gală cu filmul 
„Blestemul pămîntului. blestemul 
iubirii", prezentări de cărți, nume
roase seri de poezie, dezbateri și 
spectacole cultural-artistice organi
zate in localitățile Birsa. Hălmagiu, 
Gurahonț. Almaș. Moneasa. Se- 
biș ș.a. Tot acum s-a vernisat. în 
holul teatrului din Arad, cel de-al 
treilea salon național de artă naivă. 
Mai semnalăm vernisajul expo
ziției „Mari valori artistice ale 
județului Arad", prezentarea în ca
drul „Zilei editurii «Eminescu»" de 
către criticul de artă Valerin Râ- 
peanu a cărților „Tangaj" de Florin 
Bănescu. „Nori luminați" de Vasile 
Dan și „A treia zi" de Gheorghe 
Schwartz.

„SAPTAMÎNA culturală li- 
POVA ’80". Sub acest generic, con
siliul de educație politică și cultură 
socialistă Lipova a organizat un ci
clu de manifestări din programul că
rora amintim sesiunea de comuni
cări cu tema : „Lipova — străveche 
așezare românească aflată în plin 
avint-economic", concertul coral al 
filarmonicii din Arad. ^Ofrandă pri
măverii". o consfătuire metodică pri-' 
vind creșterea rolului universități
lor cultural-științifice în educarea 
materialist-științifică a maselor, 
întilniri ale cititorilor cu mem
brii cenaclului literar „Gînd ti
neresc" din localitate, expoziții de 
carte etc. De asemenea, a avut loc 
o sesiune de referate pe tema im
pactului revoluției tehnico-științi- 
fice asupra dezvoltării artei, știin
ței și învățămîntului, seri de poezie, 
numeroase expuneri, iar în înche
iere o mare paradă a portului popu
lar de pe Valea Mureșului și un 
spectacol folcloric. (Mircea Dor- 
goșan).

am fost atit de liberi 
propria noastră demnitate.
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meze gusturi și să incite la con
fruntări cu arta actuală, stă... îm
pachetat. Este adevărat, din cind in 
cînd, în cele două mici încăperi ce 
i-au mai rămas in incinta palatului, 
muzeografii de aici se străduiesc să 
mai scoată la lumina zilei cite ceva. 
Puține expoziții sezoniere (dedicate 
„Anului internațional al copilului" 
sau „Figurii femeii în colecția de 
artă a muzeului") nu fac dccit să 
Întărească și mai mult regretul că 
importante valori culturale. în care 
spiritul creator a investit atita tru
dă luminată, în care statul nostru a 
tezaurizat nu mai puțin propriile 
valori să rămină atîta vreme, prac
tic, ascunse publicului larg.

Poate au fost dificultăți de mo
ment, dar ele se cer grabnic depă
șite pentru a scoate acest tezaur 
„împachetat" din starea de muțenie, 
pentru a reda publicului, beneficia
rul de drept, bunuri spirituale ce-i 
aparțin.

Panoramic realizat de 
Emil VASI1LESCU

„PETRODAVA"
Sub acest titlu, la 

Piatra Neamț, a fost 
editat un interesant 
supliment social-poli
tic al ziarului „Cea
hlăul". dedicat sărbă
toririi a două mile
nii de existentă ates
tată documentar a 
orașului de la poalele 
Cozlei.

Ideea pe temelia că
reia a fost gîndită re
vista — „De la Pc- 
trodava, cetatea da
cică, la Piatra Neamț, 
cetate a prezentului 
socialist" — inspirat 
aleasă, dă posibilita
tea punerii in valoa
re a istorici dense in 
fapte a acestor locuri, 
o istorie nutrită de 
setea de libertate, de 
năzuința spre drepta
te. de omenie, de dra
gostea pentru frumos.

Reputati specialiști 
aduc, într-o suită de 
articole, argumente 
științifice edificatoare 
privind rolul și locul 
Petrodavei — „trup 
din trupul Daciei li
bere și demne" — in 
istoria străbună. Prin 
atari evocări „cuibul 
de vulturi" durat aici 
acum două milenii se 
apropie de sensibilita
tea noastră cu preg
nanță. ii simțim pulsul 
viu de important cen
tru economic și co
mercial. îi pătrundem 
înțelesurile de focar 
al spiritualității da
cice.

Paginile revistei pri
lejuiesc. de asemenea, 
o emoționantă călăto
rie prin secolele orașu
lui. ale neîntreruptei 
noastre viețuiri pe a- 
ceste meleaguri. Un 
comentariu alert pro
pune cititorului piese 
arheologice de excep
ție. descoperite pe a- 
ceste locuri, avind da
rul de a lumina epoci 
întregi : celebra „Horă 
de la Frumușica", da- 
tînd de acum cinci 
milenii, tezaure mone
tare, de vase de aur și 
argint, depozite de 
arme și unelte, ctitorii 
voievodale, curți boie

rești, monumente ale 
eroilor — mărturiile 
vocației noastre con
structive și dragostei 
pentru frumos, ale 
abnegației cu care și 
fiii acestor locuri s-au 
ridicat in apărarea 
gliei străbune și fiin
ței naționale.

Un loc distinct de
ține în revistă timpul 
de azi al cetății, epo
că a energiilor larg 
desfășurate, în care 
s-a făurit și se fău
rește o replică demnă, 
meritată, anticei Pe- 
trodave. Cu dragoste, 
cu pasiune și inventi
vitate se conturează 
imaginea unui muni
cipiu și județ a căror 
forță economică spo
rește în ritmuri aler
te. a căror înfățișare 
edilitară se schimbă 
necontenit sub semnul 
frumosului, a căror 
personalitate spiritua
lă se conturează tot 
mai distinct, ai căror 
oameni liberi, demni, 
stăpini la ei acasă, 
dau viată unor însu-

Spiritul revoluționar
(Urmare din pag. I)

E un semn al maturității valorifi
cărilor practice, de critică sau teorie, 
și modul serios, temeinic cu care ne 
raportăm în prezent la aceste gru
pări și corespunzătoarele valori uni
versale și naționale, de obicei fără 
a le denigra sau exacerba. Este vorba 
de o parte componenta a unui pro
ces cuprinzător de valorificări, parte 
care se cuvine să beneficieze de a- 
celași simt al măsurii care patronea
ză ansamblul — chiar dacă par.tea în 
cauză se dovedește deosebit de con
tradictorie. Aceasta și pentru că re
voltelor formale le-au corespuns 
uneori atitudini de fond revoluțio
nare, iar alteori au putut fi manipu
late nu numai de burghezia împo
triva căreia se declanșaseră, ci. ulte
rior, chiar și de forțele sociale cele 
mai retrograde din sinul burgheziei; 
istoria vie a „avangardei" artistice 
interbelice ilustrează radicalizări mi
litante, antifasciste și comuniste, la
olaltă cu deteriorări și regresiuni po
litice, etice, estetice, pină la atitu
dini violent reacționare. „Avangar
da" dintre cele două războaie mon
diale nu numai că s-a compus de la 
început din curente, grupări, școli 
eterogene ca opțiuni și realizări, dar, 
in timp, ea- s-a și distilat, sub pre
siunea factorilor istorici, în luări de 
poziție diferite pînă la inverse și ad
verse. Iar dacă marii pictori, scrii
tori sau muzicieni „de avangardă" 
fuseseră dintotdeauna ireductibili la 
osatura unei singure sau a cîtorva 
școli de care au aparținut o vreme, 
s-a întimplat ca multi dintre ei să-și 
mai și fi părăsit de bună voie 
„mica" lor „avangardă", de dragul 
implicării programatice intr-o mai 
„mare" avangardă — a istoriei și a 
artei — mai pe deplin corespunză
toare proteicei lor naturi estetice.

în planul terminologic și de prin
cipiu, la care ne întoarcem, alterna
tiva ar fi. așadar: ori cantonarea 
„avangardismului" in curente cu totul 
sau parțial depășite azi de istorie 
(fapt demonstrabil și cu' unele ma
nifestări postbelice, precum și cu 
pictura „abstracționistă" sau teatrul 
„absurdului"); ori acceptarea unui 
sens mai fundamental și mai peren 
al „artei de avangardă", corespunză
tor unor înnoiri estetice de sub
stanță, dincolo de schimbătoarea lor 
aparență de școală, grup. Acest sens 
tipologic („larg") se verifică. în prin
cipal, printr-o esență revoluționară, 
structural înnoitoare. în forme de ex
presie variate. Aminteam de revolta 
implicată și in propriu-zisele curente 
și grupări „avangardiste". Revolta 
putea să fie insă tangentă atitudinii 
efectiv revoluționare (intr-o măsură 
sau alta) sau putea fi „revoltă in 
genunchi", aparentă și ineficientă, 
conducind spre alte, mai sofisticate, 
infeudări. Revoluția preferă gesturi
lor radicale faptele radicale, nu la 
suprafață, ci in profunzime, in de
molări, dar mai cu seamă" în edifi
cări. Revoluția este temeinică și 
complexă, există un conținut stator
nic al feluritelor sale forme. In artă, 
aceste forme pot fi foarte „moder
ne" sau destul de „tradiționale", im
portă innoirea estetică obținută prin 
și in ele. Secolul nostru a demonstrat 
și paradoxale îmbinări — adesea în 
cadrul aceleiași opere — intre con
tinuități și discontinuități, îmbinări 
în cadrul cărora aparența celor 
dinții putea să mai și ascundă esen
ța celor din urmă, sau invers. înnoi
rile se datorează și artiștilor care 
le-au urmărit cu obstinație, dar și 
celor care păreau să le nesocotească, 
încrezători în decantări inedite de pe 
urma acumulărilor știute.

Să medităm asupra a două des
tine artistice de excepție din acest 
secol. în cazul lui Brâncuși este știut 
că el a fost un principal deschizător 
de drumuri în sculptura universală, 
de „avangardă" și în sensul limita
tiv al acestui concept; totodată. în
gemănarea perfectă a modernității 
sale cu o la fel de atributală pre
lungire și prelucrare a tradițiilor 
străvechi o resimțim cu deosebire 
noi, cei aflati în intimitatea acestor 
tradiții: explozia noii calități se do
vedește reversul unor acumulări, 
creșteri, distilări. Dincolo de reven

fletitoare proiecte de 
viitor la unison cu 
cele ale întregii țări, 
participă cu argumen
tele faptelor 'harnice 
la înfăptuirea luminoa
selor îndemnuri adre
sate patriei de tovară
șul Nicolae Ceausescu.

Versuri, fotografii, 
creații plastice, știri 
completează un sumar 
bogat. Toate la un loc 
fac din „Petrodava" o 
reușită publicistică, o 
sugestivă prefațare a 
ceea ce sărbătoarea 
jubileului municipiu
lui Piatra Neamț va 
așeza, la loc neșters — 
în inima si mintea lo
cuitorilor săi și nu 
numai a lor — senti
mentul că venim din 
adincuri de istorie, 
neclătinațl și nesmulși 
de nici un fel de fur
tuni, convingerea că. 
uniți sub gloriosul 
stindard al partidului 
comunist, vom da stră
bunei noastre vetre o 
nouă strălucire.

Silviu ACHIM

dicarea lui Brâncuși de către un 
curent, un grup, o școală, inserția 
sculpturii sale in universul valorilor 
umane fundamentale se dovedește a- 
semănâtoare, în suflul și efectul ei 
reordonator și inedit ordonator, cu al 
marilor artiști eleni sau renascen
tiști. Brâncuși devine, astfel, „artist 
de avangardă" într-o accepțiune mai 
amplă și mai gravă decit cea dinții, 
chiar dacă concrescent, la el. cu acea 
accepție. La el da, la Arghezi. in 
schimb, mult mai puțin, căci Arghezi 
(centenarul căruia ne pregătim să-l 
sărbătorim) aparține multor curente 
atit de diferite, incit la modul pro
priu nu mai aparține nici unuia din
tre ele. El a fost revendicat de toate 
grupările, dar nu s-a supus canoa
nelor vreuneia, a făurit o artă pro
prie din nou, „tradițională" și „mo
dernă" in același timp, „avangar
distă" sau dimpotrivă, din punctul 
de vedere al orientării unor curente 
sau reviste interbelice, neîndoielnic 
însă de o fundamentală temeritate 
de fond și de formă, cu adevărat 
de avangardă, dacă e să privim 
lucrurile într-o perspectivă de am
ploare.

O viziune sintetică. însumatoare, de 
estetică sau de filozofia culturii. Va 
depăși așadar succesiunea de loca
lizări, le va însuma într-o concep
ție și subsuma unei concepții in 
măsură să reliefeze liniile de forță 
ale unor instituiri valorice, perene in 
varietatea formulelor preferate. For
mule pentru moment divergente pot 
reliefa, in timp, o aceeași capacitate 
transfiguratoare și efectiv transfor
matoare. Înnoirile estetice pot fi în
scrise la activul unor artiști care se 
suspectaseră reciproc de conservato- 
risme fade sau experimentalisme gă
lăgioase — care existaseră și ele, 
bineînțeles, și care nici nu vor dis
părea cu toiul. Judecata de gust și 
cea de valoare vor căuta omologări 
cit mai pertinente; de dorit ar fi 
insă ca ele să treacă de la stratul 
evidentelor de suprafață la acela mai 
de profunzime.

Spiritul revoluționar este în seco
lul nostru un asemenea criteriu de 
maximă relevanță. Se înțelege că 
artistul va lua relativ altfel partea 
revoluției decit omul politic sau de 
Știință — cu toate că politicul îi va 
ghida opțiunile, iar știința va fuzio
na, intr-un fel, și ea cu mijlciacele 
specific estetice. Parcelarea a devenit 
mai anacronică decit oricînd înainte 
în această vreme a unor specializări 
care se doresc multilaterale, impli
cate in mereu reconfigurate sinteze. 
Și in politică, in viața socială, revo
luția se dovedește mereu inedită in 
formele ei. forme care ii statornicesc 
însă substanța. Ceva similar se in- 
tîmplă și cu arta secolului, îndeosebi 
cu arta socialistă a secolului, cea 
conștient înfrățită ideii revoluției și 
faptei revoluționare.

înfrățită — în ce fel ? Prin conți
nutul ei intim și patosul propriu 
acestuia. Spre a fi pe deplin al mij
loacelor de expresie, spiritul revo
luționar se cuvine să pătrundă însuși 
spiritul artei, atitudinea față de 
obiect șl chiar acest, liber transfigu
rat. obiect. Unele arte stau mărturie, 
chiar de la faptele de viață recog- 
noscibile ce le stau la temelie, cu 
privire Ia întreținerea ritmurilor și 
înnoirilor sociale ; alte arte decantea
ză in limbajul lor mai indirect res
tructurările. istorice. în fiecare caz și 
fel aparte, arta se străduiește nu 
numai să nu întîrzie — conservativ 
— in urma modificărilor sociale din 
Ce în ce mai ample și mai profunde, 
dar, pe măsura ineditului ei, cu în
dreptățire solicitat, chiar să le pre
vestească. Mesajul artei devine astfel 
estetic prospectiv și anticipator în 
cadrul strategiei dezvoltării noastre 
socialiste.

Revoluția socialistă se situează ea 
însăși în avangarda istoriei, aceasta 
este și menirea componentelor ei; 
deci și a artei socialiste. Că nu toate 
faptele de artă au corespuns sau co
respund acestei cerințe, nu poate fi 
trecut cu vederea ; dar aceasta toc
mai pentru statornicirea componen
telor. în ultima instanță, programul 
unei arte revoluționare este progra
mul unei arte de neîntreruptă avan
gardă, cu mereu mai temerare nă
zuințe.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru amabilele felicitări primite 
cu ocazia zilei mele de naștere și vă adresez cele mai bune urări.

IULIANA

Convorbiri economice româno-bulgare
Tovarășul Cornel Burtică, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, s-a întilnit. 
miercuri, cu Hristo Hristov, ministrul 
comerțului exterior al R.P. Bulgaria, 
care face o vizită în tara noastră.

în spiritul îhțelegerilor convenite 
cu prilejul Intîlnirilor șl convorbi
rilor la nivel înalt. în timpul întreve
derii au fost discutate probleme pri-

vlnd dezvoltarea și diversificarea în 
continuare a schimburilor comercia
le, lărgirea și adîncirea colaborării 
și cooperării economice între Româ
nia și Bulgaria in diferite domenii 
de interes comun.

A. luat parte Ion Stoian, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale.

A fost prezent Petăr Danailov, am
basadorul R.P. Bulgaria la București.

(Agerpres)

Lucrările sesiunii Comisiei mixte comerciale 
si tehnică româno-irakiene
9

și de cooperare economică
Tovarășul Cornel Burtică, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior șl cooperării 
economice internaționale, a primit, 
miercuri dimineața, pe Mahdi Mu- 
shin Audă, locțiitorul ministrului co
merțului al Irakului, conducătorul 
delegației economice care participă 
la lucrările celei de-a IV-a sesiuni 
a Comisiei mixte comerciale și de 
cooperare economică și tehnică ro
mâno-irakiene. ale cărei lucrări se 
desfășoară la București.

în timpul întrevederii a fost ex
primată satisfacția reciprocă pentru 
cursul ascendent al relațiilor econo- 
ipsce româno-irakiene, subliniindu-se 
„ .tul că există largi posibilități pen
tru lărgirea si diversificarea lor în 
continuare. în avantajul și interesul, 
comun al celor două țări.

La București au început miercuri 
lucrările celei de-a IVra sesiuni a 
Comisiei mixte comerciale și de coo
perare economică și tehnică româno- 
irakiene. Delegația română este con
dusă de Ion M. Nicolae. prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
iar cea irakiană de Mahdi Muhsin 
Audă, locțiitorul ministrului comer
țului din Irak.

în cadrul sesiunii sînt examinate 
stadiul actual al relațiilor economice 
dintre cele două țări și posibilitățile 
dezvoltării in continuare a colaboră
rii și cooperării în domenii de in
teres reciproc, precum și al schimbu
rilor comerciale.

(Agerpres)

Cronica zilei
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Petre Blajovici a fost numit amba
sador extraprdinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România în 
Republica Zimbabwe.

★
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, a primit la 12 mai 
în vizită de rămas bun pe Nesip 
Kaci, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Populare 
Socialiste Albania, în legătură cu în
cheierea misiunii sale în Republica 
Socialistă România.

★
Cu ocazia celei de-a XXXIII-a 

aniversări a Partidului Democrat 
din Republica Populară Revoluționa
ră Guineea, ambasadorul acestei țări 
la București, Kerfalla Cisse, a oferit 
miercuri o recepție.

Au participat. Gheorghe Dolgu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, alte persoane oficiale.

Au fost prezenți șefi de. misiuni 
diplomatice acreditați in țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Miercuri seara. Casa de cultură a 

Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea din Capitală 
a găzduit o manifestare consacrată 
comemorării a 175 de ani de la 
moartea poetului și scriitorului ger
man Friedrich Schiller.

Au asistat academicieni, cadre di
dactice universitare, cercetători știin
țifici, studenți, un numeros public.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadelor R.D. Germană și R.F. 
Germania la București.

Scriitorul Johannes Bulhardt și 
conf. dr. Sevilla Răducanu au vorbit 
despre viața și opera personalității 
comemorate.

(Agerpres)

Din agenda Tirgului internațional 
de primăvară „TIBCO ’80“ și Salonului 

internațional al chimiei

Un eveniment important 
in viafa poporului 

austriac

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

BOX „Centura de aur“, un pas spre centura olimpică
într-o scurtă declarație, făcută cu 

prilejul prezenței sale la București, 
Bernard Restout, președintele Aso
ciației europene de box amator 
(E.A.B.A.), considera că unii dintre 
competitorii la „Centura de aur“, in
clusiv cîțiva concurenți români, pot 
fi înscriși printre candidații la me
daliile viitorului turneu olimpic. în- 
tr-adevăr, turneul bucureștean, pe li
nia bunului renume ce l-a dobîndit 
încă de la prima sa ediție, din 1972, 
și-a asigurat unele participări de im
portanță pugilistică, reconfirmîndu-și 
astfel reputația internațională, confe- 
rindu-și, în concordanță cu momen
tul, și valoarea de test preolimpic. 
Astfel, în pofida datelor de desfășu
rare fixate cam nepotrivit, la Bucu
rești s-au întrecut pentru centurile 
de aur, alături de boxeri români, con- 
curenți din 13 țări, în total 138 de 
pugiliști ; un grad înalt de competi
tivitate ne-au demonstrat unii con
curenți din R.P.D. Coreeană și Ja
ponia, din Cuba și Venezuela, din Ni
geria și Tunisia, precum și din alte 
state.

Ca și în anii precedenți. publicul 
extraordinar ca număr și căldură su
fletească i-a înconjurat pe boxeri, 
răsplătindu-le lupta sportivă dură, de 
pe ring, cu aplauze furtunoase și în
curajări. Bucureștenii se arată pe mai 
departe mari amatori de box și e pă
cat că acestor largi disponibilități de 
public li se răspunde, în fond, numai 
cu două reuniuni anuale de seamă 
— campionatele naționale și turneul 
„Centura de aur“.

In ambianța propice, pe care le-au 
creat-o miile de susținători aprigi și 
eontracandidații de peste hotare, a- 
ceștia destul de concludenți ca forță, 
cei mai buni boxeri români și-au pro
bat tehnica, tactica și rezistența de 
concurs, șapte dintre ei cucerind ti
tlurile de campioni ai turneului. Să 
spunem, totuși, că acest rezultat ci
fric nu dă măsura exactă a valorii, 
el fiind influențat, așa cum se în- 
tîrmiă la orice reuniune, de tragerea 
1 o.-ți, care a determinat „finale" 
n.atnte de vreme, ca și de acciden
tări sau de erori de arbitraj, parcă 
mai multe decît altă dată, unele de-a 
dreptul neverosimile.

în condițiile date, să remarcăm 
trăsături care au fost comune, aproa
pe fără excepție, reprezentanților 
noștri — rezistență bună de concurs 
și o enormă voință de a învinge în 
fața publicului propriu. Mai scunzi, 
in general, decît adversarii de va
loare, dezavantajați deci și în pri
vința alonjei — aceasta dintr-un vi
ciu fundamental de selecție, căreia 
nu i s-au pus la dispoziție nici pînă 
astăzi modele de performeri pentru 
fiecare categorie de greutate — bo
xerii noștri s-au bătut cu rară ener
gie, smulgînd victoria sau fiind foarte 
aproape de ea, deși oponenții le erau 
superiori din cîteva puncte de ve
dere. Un exemplu la obiect — Titi 
Cercel, extraordinar ca ambiție, re
surse fizice și chiar tactică de luptă, 
la un pas de succes în fața pugilis- 
tului nr. 1 pe glob al categoriei pană, 
coreeanul Ciu En Zo. Temperament 
și calități deosebite, care n-ar trebui 
subevaluate din cauza înf’îngerii, 
ne-au arătat Daniel Radu, căruia i-a 
servit, nu ne îndoim, lecția eșecului 
în fata cubanezului Santiesteban, a- 
poi Tiberiu Cucu. încă neobișnuit în 
cadrul categoriei semiușoară. și Haj- 
nal Carol ; cu toate că n-a fost și 
probabil nici nu trebuia să fie acum 
în cea mai bună formă, Georgică 
Donici impresionează continuu prin 
capacitatea fizică și morală de a în
vinge (mâi ales înaintea timpului 
limită de luptă), dovedindu-se boxe
rul nostru cel mai constant în rezul
tate de-a lungul ultimului an. Intere
santă e și revenirea în prim plan a 
lui Vasile Gîrgavu. care deține avan
tajul considerabil al loviturilor deci
sive. într-un lot cu atît de multe pre
faceri pe parcursul ultimului an și cu 
atitea candidaturi îndoielnice, ni se

pare preferabilă alegerea unui pugi
list care dovedește că poate cîștiga 
meciuri „înainte de limită", cum este 
cazul cu Gîrgavu.

Pentru a fi gata la „ora olimpică", 
lotul nostru reprezentativ îsi numără 
acum component» și, după ce boxerii 
aleși de tehnicieni vor primi zile
le acestea girul biroului F.R.B., 
pregătirile vor intra în linie dreap
tă. Iată și una dintre proble
mele spinoase în fața selecției — 
Simion Cuțov, pugilistul cu pal
maresul cel mai frumos din boxul 
nostru. Comportarea sa capricioasă 
l-a situat ba în lot, ba în afara rin- 
durilor acestuia. Ca să fim drepți în 
a măsura clasa tehnică, singurul nos
tru pugilist complet la „Centura de 
aur" a fost Simion. La 28 de ani. el 
știe de toate pentru tot felul de ad
versari — important este acum să 
știe și ce vrea, din nou. ca perfor
manță ; boxul nu e fotbal, nici alt 
sport, în box lacunele de pregătire 
se plătesc cu pumni.

— Vrei, Simion Cutov ? „Sigur că 
vreau" — a sunat răspunsul. — Te 
crezi în stare să reziști rigorilor pre
gătirii olimpice, vreme de încă 70 de 
zile ? „Voi rezista, frate-meu va fi 
cu mine mereu și mă va ajuta să mă 
pregătesc cum se cuvine".

— Calistrat Cuțov. crezi în Simion 
Cuțov ? „Cred. șl. practic, ați văzut 
urmările atitudinii lui la «Centura 
de aur»" — mi-a răspuns acesta.

— Constantin Dumitrescu, dumnea
voastră, antrenor cu experiență și. 
multe merite în boxul nostru. îi acor
dați credit lui Simion ? „Uzura fizică

n n h n ■ h ■
(Urmare din pag. I)
mult, mult prea puține și firave, 
constînd in mare parte din sfaturi 
și recomandări, insuficiente pentru 
redresarea sectorului zootehnic din 
aceste unități. '

...„La taurine, să fie luat 
taurul de coarne"

Dacă aproape peste tot — Ia insti
tutele de cercetări și cooperativele 
agricole învecinate — ni s-au pre
zentat drept cauze obiective lipsa 
forței de muncă și a unei baze fu
rajere corespunzătoare, Ion Niculae, 
vicepreședintele de curînd ales al 
C.A.P. Corbeanca, cu o îndelungată 
experiență în creșterea animalelor, 
n-a ocolit greutățile pe care le în- 
timpină acest sector, dar nici nu le-a 
absolutizat. Am desprins din cuvintele 
lui atitudinea comunistă înaintată, a 
omului care nu se lasă copleșit de 
greutăți, ci ■ se află în permanentă 
căutare de a găsi căi pentru depăși
rea lor. Iată cum vede el situația : 
„Vita e vită, dar are și ea pretenți
ile ei. Trebuie să-i dai ce cere. Ca 
să aibă ieslea plină, mai întîi tre
buie să. strîngi tot din cimp, să nu 
risipești. Când nu strîngi tot țoamna, 
iarna ajungi la fundul sacului. De pe 
suprafața repartizată pentru baza 
furajeră putem să scoatem cît ne 
trebuie. Dar poți să faci 120 de tone 
de sfeclă la hectar fără să cari gunoi 
de grajd în cimp ? (Măsură neglijată, 
deși e cunoscută de cind veacul). S-a 
împămîntenit la noi obiceiul de a 
pune secară ca masă verde. Dar ea 
e ca o spumă, în citeva zile se duce și 
iar rămînem fără mincare la vaci. 
Să semănăm și noi lolium ca cei din 
cercetare, că dă producție mare din 
primăvară pină toamna". Comu
nistul Ion Nicolae are convin
gerea că totul se poate rezolva 
dacă există interes din partea condu
cerii unităților, sprijin și îndrumare 
permanente — și nu pe campanii — 
din partea organizațiilor de partid, a 
consiliului unic agroindustrial, acțiuni

își spune firește cuvîntul, dar. după 
cum s-a văzut la turneu, clasa teh
nică rămîne intactă, incomparabilă ; 
deci, să trecem la lucru".

Cu perseverentă, la lucru. Simion 
Cuțov — în semn de răspuns pentru 
prietenia pe care ți-o arată amatorii 
de box și pentru încrederea antreno
rilor care îți dau girul tehnic 1

★

Se înțelege, problemele lotului nos
tru reprezentativ nu încep, nici nu 
se sfîrșesc cu Simion Cuțov. De cea 
mai mare importantă pentru reușita 
pregătirii performantei rămîne pe 
mai departe asigurarea unui climat 
de muncă stăruitoare, ordine si dis
ciplină fără rabat. înaintea turneului 
„Centura de aur". în ziarul nostru 
erau dezvăluite si criticate abateri 
grave petrecute la acest Iot. Este 
de datoria celor care răspund de 
lot ca, sub conducerea organiza
ției de partid și cu sprijinul organi
zației de tineret, să îndeplinească ri
guros și ordonat programul de lucru, 
să combată ferm manifestările nega
tive, inclusiv din comportarea morală 
a sportivilor, să intensifice preocupă
rile de ordin politico-educativ cu pu- 
giliștii și cadrele tehnice. Boxerul 
nostru este viteaz pe ring, ne-a do- 
vedit-o încă o dată și turneul „Cen
tura de aur". Să-l formăm pentru 
sportul de performantă, dar si pentru 
viață, astfel încît în toate împrejură
rile să reprezinte demn culorile 
patriei.

Valeriu MIRONESCU

■ ■ ■ H ■ ■
hotărîte sau. cum spunea el. „să fie 
luat taurul de coarne".

Un cadru organizatoric ideal 
eclipsat însă de ineficiența 

controlului și îndrumării
Un lucru este evident. Tocmai con

siliul unic agroindustrial, care este 
chemat să folosească potențialul ști
ințific al celor șase institute, să be
neficieze de șansele pe care nu multe

Gamă largă de produse 
electrotehnice

La „Tibco ’80“ întreprinderea ro
mânească de comerț exterior „Elec- 
troexportimport" prezintă o gamă 
largă de produse electrotehnice de 
uz industrial și gospodăresc, multe 
dintre ele recent introduse în nomen
clatorul de export. Pe lingă noile ti
puri de . transformatoare si grupuri 
electrogene cu caracteristici îmbună
tățite, care se remarcă prin siguran
ță in funcționare si consumuri reduse 
de energie., unitățile din ramura elec
trotehnicii prezintă diverse tipuri de 
corpuri de iluminat, aspiratoare pur- 
tind marca „Ap-10“, „Voyager" sau 
„Mignon", radiatorul cu turbină, 
mixerul cu accesorii „Argimex", 
robotul de bhcătărie. mașina de cal
culat „Mureș". întreprinderea de fri
gidere din Găesti, a cărei producție 
este destinată în bună parte expor
tului, oferă partenerilor de peste ho
tare noi tipuri de frigidere cu capa
citate de 140. 180. 225 și 240 litri. Prin 
calitatea produselor livrate, adaptabi-, 
litatea la cerințele clientilor de peste 
hotare, promptitudinea în onorarea 
comenzilor, ..Electroexportimport" 
este un partener bine cunoscut pe pia
ța internațională de bunuri electro
tehnice. numărul firmelor străine cu 
care întreprinderea are relații comer
ciale ajungînd în prezent la 500.

Un alt domeniu în care produsele 
românești și-au cîștigat prestigiu 
este cel al ceramicii fine Si sticlăriei, 
în standurile întreprinderii „Romsit" 
este prezentată o diversitate de pro
duse in care se îmbină fantezia crea
torilor. gradul ridicat de prelucrare și 
finisare, calitatea superioară a expo
natelor. Discuțiile purtate cu oame- 
nii de afaceri de peste hotare în 
aceste zile, tranzacțiile încheiate cu 
acest prilej vor amplifica exporturile 
de produse românești în acest do
meniu.

Opinii ale unor participant de 
peste hotare

C. B. PORTER, director general în 
cadrul firmei „I.C.I." (Anglia) : „Vi
zita președintelui României, domnul 
Nicolae Ceaușescu, în Anglia, prilej 
cu care am fost onorați cu prezența 
sa și la firma „I.C.I.", a dat un im-

puls considerabil extinderi! relațiilor 
cu industria chimică românească. 
Acordul de colaborare și cooperare 
tehnico-științificâ pe termen lung, 
existent între „I.C.I." și Ministerul 
Industriei Chimice din România, 
prevede creșteri importante în 
schimbul reciproc de produse, intro
ducerea unor tehnologii de înalt ni
vel tehnic, schimbul de documentații 
tehnico-științifice. Pot spune că rela
țiile noastre sînt excelente și sîntem 
-interesați să a'dîncim și să diversi
ficăm colaborarea cu întreprinderile 
românești, iar discuțiile pe care le 
purtăm acum la București .sînt dintre 
cele mai fructuoase".

VALY ROBERT, reprezentanta 
firmei „Unilever Export." (Olanda) : 
„Sîntem interesați în lărgirea schim
burilor cu România și prezența fir- 1 
mei -<Unilever» la manifestările ex- 
poziționale de Ia București servește 
foarte bine acestui scop. Vizitind 
standurile întreprinderilor româ
nești de comerț exterior, am apre
ciat progresele rapide realizate de 
industria chimică, îndeosebi în ce pri
vește creșterea gradului de prelucrare 
a materiilor prime chimice și pe
trochimice. Discuțiile pe care le pur
tăm cu specialiștii români în aceste 
zile, care evidențiază dorință recipro
că de lărgire a schimburilor, ne în
deamnă să găsim noi forme și do
menii de cooperare care să concre
tizeze posibilitățile existente de am
plificare a acestor schimburi".

CARLO NOVARA, reprezentantul 
firmei „L’Orăal" (Franța) ; „Cunosc 
bine industria chimică românească, 
progresele rapide pe care le-a înre
gistrat. Pe această bază, am început 
de mai mulți ani cooperarea în pro
ducție cu întreprinderile .românești, 
iar calitatea înaltă a produselor re
alizate în cadrul acestei colaborări 
dă temeiul lărgirii unor asemenea 
acțiuni. Potențialul de cercetare al 
chimiei românești, planurile certe de 
dezvoltare a acestei ramuri în tara 
dumneavoastră, cit și tradiția firmei 
«L’Oreal» în domeniul chimiei de sin
teză fină asigură discuțiilor pe care 
le avem în aceste zile, la București, 
un caracter concret, care așază înțe
legerile stabilite pe o bază solidă, în 
avantajul reciproc".

Dan CONSTANTIN

Austria, patria Iui Mozart si Strauss, 
a atitor personalități care au dat 
strălucire istoriei sale, sărbătorește 
în aceste zile un eveniment de o în
semnătate deosebită : în urmă cu 25 
de ani, viehezii salutau prin aclama
ții, in fața Palatului Belvedere, sem
narea de către miniștrii de externe 
ai U.R.S.S.. S.U.A., Marii Britanii și 
Franței, împreună cu colegul lor 
austriac, a Tratatului de stat cu 
Austria. Prin încheierea acestui do
cument, cele patru puteri își asumau 
obligația de a respecta independenta 
și integritatea teritorială a Austriei, 
de a-și retrage toate trupele de ocu
pație în răstimp de 90 de zile. A 
doua zi după evacuarea ultimului 
militar străin, la 
26 octombrie 1955, 
parlamentul țării 
a adoptat Legea 
Constituțională a- 
supra neutralită
ții permanente a 
Austriei. In cu- 
vintui rostit a- 
tunci în Camera 
deputațllor, can
celarul din acea 
vreme, Julius 
Raab, menționa : 
„Vrem să colabo
răm sincer cu toate statele și cu toate 
popoarele ; sintem gata de a 
întotdeauna. într-un spirit de 
tate, pentru pace și înțelegere 
națională".

Evenimentele de acum 25 de 
deschis o nouă pagină in
poporului austriac, Regăsindu-se pe 
sine, după anii grei ai urgiei hitle- 
riste, poporul austriac și-a dobîndit. 
prin hărnicia si talentul său. prin 
eforturile sale constructive, prin vo
ința sa de pace, locul ce 1 se cuvenea 
în familia popoarelor europene. Si
tuată în centrul Europei, la intersec
ția marilor artere de circulație ce 
leagă din timpuri străvechi popoarele 
continentului, înlesnind schimburile 
de bunuri materiale si valori spiri
tuale, Republica Austria a dezvoltat, 
în ultimul pătrar de veac, o coope
rare constructivă, relații de prietenie 
cu toate statele din Europa si din 
lume, indiferent de regimul social- 
politic.

După cum este știut, reprezentanții 
guvernului austriac au 
activ la eforturile pentru pregătirea 
și desfășurarea cu succes a Confe
rinței general-europene. la elaborarea 
Actului final de la Helsinki, 
zent. Austria își manifestă 
parea ca reuniunea de la 
să se încheie cu rezultate 
cu măsuri eficiente de reluare a pro
cesului destinderii în Europa și în 
lume. După cum menționa recent 
cancelarul Austriei, Bruno Kreisky, 
în actuala conjunctură internațională

nu trebuie pierdută nici o ocazie 
pentru continuarea dialogului în ve
derea opririi cursului spre intensifi
carea încordării pe plan mondial, 
pentru statornicirea unui climat de 
încredere, înțelegere si cooperare 
egală în drepturi* între statele lumii.

In spiritul tradiționalelor relații de 
prietenie existente intre popoarele 
român șl austriac, tara noastră a 
salutat cu satisfacție evenimentele de 
acum 25 de ani, apreciind semnarea 
Tratatului de stat cu Austria ca o 
importantă victorie în lupta popoa
relor Europei pentru apărarea păcii 
și securității. Dealtfel. România s-a 
numărat printre primele țări care au 
recunoscut neutralitatea Austriei.

Bucurîndu-se de

25 de ani de la semnarea 
Tratatului de stat 
pentru restabilirea 

unei Austrii independente 
și democrate

milita, 
probi- 
lnter-

ani au 
Istoria

tv
PROGRAMUL 1

10,00 Teleșcoală
11,00 Roman foileton : La răscruce de 

vînturi. Reluarea episodului 4
10,00 Telex
105 Teleșcoală
16.30 Curs de limba rusă
16,50 Soare, aer, apă. mișcare. Factori 

naturali de cură pentru întreți
nerea sau redobindlrea sănătății 

17,05 Reportaj pe glob — Guatemala
17.25 Viața culturală
18,35 Desene animate : Sindbad marina

rul
18,oo Telejurnal
19.25 La zi în agricultură
19.45 Ora tineretului
21,10 Memoria documentelor — Petro- 

dava
21.30 Documentar științific : „Dincolo de

’ orizbnt"
22,05 Telejurnal
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Ne-am pus la un moment dat în

trebarea dacă directorii institutelor 
și centrelor de cercetări, ca membri 
ai biroului executiv al consiliu
lui unic. își cunosc îndatoririle 
ce le revin în această calitate. 
Ne-am pus această întrebare, de
oarece tovarășul dr. ing. Ion Arie- 
șeanu, directofful Stațiunii de cerce-1 
tari pentru creșterea porcilor, s-a gîn- 
dit că ar fi bine ca discutarea proble
melor zootehniei, găsirea soluțiilor 
adecvate, stabilirea unor progrâme să 
.se facă într-un... „sfat al bătrînilor".

PROGRAMUL 2

17,30 Radar pionieresc
17,50 Film serial : Război și pace. Re

luarea episodului 1
19.00 Telejurnal
19,25 Buletinul rutier al Capitalei
19,35 Efigii lirice
20,00 Concert în Studioul Radlotelevi-

zlunii
22,05 Telejurnal

participat

în pre- 
preocu- 
Madrid 

rodnice.

vremea

Eficienta activității 
de cercetare

consilii le au, a făcut prea puțin 
pentru mobilizarea forțelor cerce
tării la rezolvarea unor probleme 
presante din unitățile productive. 
Contribuția specialiștilor este discon
tinuă, uneori accidentală, cel mai 
adesea. manifestîndu-se din proprie 
inițiativă și nu ca rezultat al unei 
activități judicios concepută si coor
donate de consiliul^ unic. Dealtfel, 
nouă ne-a spus destul de mult fap
tul că tovarășului Ștefan Bondar, or
ganizator de partid și președinte al 
consiliului unic agroindustrial, i-au 
trebuit multe minute de gîndire pen
tru a-și aminti că pe teritoriul con
siliului unic.se găsesc nu patru insti
tute și centre de cercetări pentru zoo
tehnie, ci sase. Acest lucru vorbește 
de la sine și despre felul în care este 
controlată și îndrumată activitatea 
organizațiilor de partid din institute, 
cum se muncește cu cercetătorii, cum 
sînt ei solicitați să contribuie la re
dresarea cooperativelor agricole înve
cinate, care, la drept vorbind, nu fac 
o bună reclamă reputaților specialiști, 
diplomelor și titlurilor pe care le au...

Un asemenea „sfat" însă există • 
consiliul unic agroindustrial din 
al cărui birou executiv face parte. Și 
nimeni nu-i împiedică, chiar dacă 
sînt și tineri în acest consiliu, 
să abordeze și să soluționeze pro
blemele vitale ale zootehniei din 
cele opt cooperative agricole. Ca 
niște înțelepți bătrîni, dar nu... bă- 
trinește.

Desigur, nu este vorba ca cercetă
torii să-și neglijeze propriile progra
me, nici să se substituie specialiști
lor din unitățile agricole și nici să 
lipsească alte unități agricole din tară 
de asistentă tehnică. Dimpotrivă, prin 
acțiuni coordonate de consiliul unic 
agroindustrial, prin elaborarea de 
măsuri realiste de redresare a sec
toarelor zootehnice și prin reparti
zarea echilibrată de răspunderi, ar 
putea fi creat un cadru propice și la 
îndemînă pentru verificarea în prac
tică a rezultatelor cercetărilor. De
altfel, în convorbirile purtate, ch ar 
la o sumară analiză a posibilităților, 
au fost avansate idei interesante de 
ceea ce ar putea întreprinde institu
tele de cercetări în sprijinul unităti-

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 14 MAI 1980
Extragerea I : 27 7 1 29 25 42.
Extragerea a Il-a : 3 40 33 6 38 14.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

974 755 lei, din care 83 762 lei RE
PORT LA CATEGORIA 1.
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lor cooperatiste, începînd de la me
canizarea in zootehnie pînă la sta
bilirea zonelor și soiurilor în vederea 
asigurării bazei furajere.

Asemenea spatii albe în activitatea 
consiliului unic, starea necorespunză- 
toare a sectoarelor zootehnice din 
cooperativele agricole aflate chiar sub 
ferestrele unităților de cercetare, dar 
nevăzute de specialiștii acestora, pen
tru că ei privesc prin lunetă rezul
tatele de dincolo de ocean, sur
prind cu atit, .mai mult cu cit — fiind 
„la doi păși" de Capitală — nici 
institutele, nici cooperativele agricole 
nu duc deloc lipsa controalelor care 
se efectuează pe diferite linii — 
inclusiv de partid. Chiar în zilele 
cind ne aflam acolo am întilnit 
activiști de partid care întrebau : 
„Nu cumva aveți programată astăzi 
vreo ședință la care să participăm și 
noi ?“. „In această perioadă nu prea 
ținem ședințe" — le-a răspuns se
cretara comitetului de partid din 
Institutul de cercetări pentru creș
terea taurinelor, tovarășa Laura Ră- 
dulescu. La care tovarășii s-au re
semnat, mulțumindu-se să răsfoiască 
procesele-verbale ale unor ședințe an
terioare.

Organizațiile de partid din toate 
unitățile, comuniștii specialiști din 
cercetare sau din producție au dato
ria de a conlucra strîns, de a înlă
tura barierele artificiale. preju
decățile (după care unii așteaptă cu 
brațele încrucișate ajutor și alții nu 
se prea grăbesc să-1 dea) de a dă- 
rîma zidurile „turnurilor de fildeș" 
ale cercetării din care, doar din cînd 
în cînd, așa cum am văzut, mai co
boară cîte unul pe terenul pro
ducției. Aceasta presupune desfă
șurarea de către consiliul unic a 
unei activități ordonate, a unei pla
nificări judicioase, stabilirea de 
măsuri concrete izvorâte din cunoaș
terea realităților pentru a aduce, in
tr-o primă etapă, la linia de plutire, 
zootehnia din cele opt cooperative. 
Unități care. într-un termen cît mai 
scurt, să se transforme în adevărate 
stații-pilot ale cercetării. în vitrina 
luminoasă a rezultatelor acesteia.

Timpul probabil pentru zilele de 16, 
17 și 18 mal. In țară : Vreme în curs 
de încălzire. începînd din sud-vestul 
țării. Cerul va fi temporar noros. Pe 
alocuri, în vestul și sudul tării, vor 
cădea ploi care vor avea și caracter

■ premise din cele 
mai favorabile, 
relațiile . dintre 
România și Aus
tria au cunoscut 
o dezvoltare con
tinuă, 
rală, 
politic, 
mic. i 
ințific, 
artistic și in alte 
domenii, în inte
resul celor două 
popoare, al păcii 
și colaborării în 

lume.

multilate- 
pe plan 

, econo- 
tehnico-ști- 

cultural-

Europa și în
Această evoluție a fost DUternic 

impulsionată și dinamizată de înțe
legerile convenite la nivel înalt, 
realizate în timpul convorbirilor pur
tate de-a lungul anilor de pre
ședintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu șefii de stat si de 
guvern ai Austriei. Spre satisfacția 
reciprocă, sînt traduse în viată cu 
succes proiectele de cooperare, ela
borate în spiritul hotărîrilor adoptate 
cu prilejul întilnirii de la București 
din noiembrie 1978 dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu si președintele 
Rudolf Kirchschlăger, inclusiv obiec
tivele prevăzînd dublarea 
rilor economice în 1980 
1975.

Aceleași sentimente de ________
sînt generate si de conlucrarea din
tre cele două state în vederea impul
sionării realizării prevederilor Actu
lui final de la Helsinki, ca un tot 
unitar, în primul rind a unor măsuri 
de dezangajare militară si dezarmare 
în Europa, fără de care nu poate fi 
concepută o securitate autentică pe 
continent.

La actualul eveniment jubiliar, 
poporul nostru îsi reînnoiește senti
mentele sale prietenești fată de 
poporul austriac, fată de eforturile 
sale dedicate propășirii economice, 
consolidării independentei si suvera
nității tării, telurilor păcii si colabo
rării internaționale.

schimbu- 
față de

satisfacție

Petre STANCESCU

de aversă. în rest, ploile vor fi izola
te. Vîntul va sufla slab pînă la mode
rat, cu intensificări de scurtă durată 
în Banat. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între plus 2 șl plus 12 grade, 
izolat mal coborîte în estul Transilva
niei și nordul Moldovei, la începutul 
Intervalului, iar maximele între 12 șl 
22 de grade, local mai ridicate. Izolat, 
în nordul țării, condiții de brumă în 
prima noapte. (Ileana Mihăllă, meteo
rolog de serviciu).

PIATRA NEAMȚ © Peste 
500 de specialiști din instituții 
de cercetare și învătămint. mi
nistere, unităti ale industriei 
chimice si textile participă timp 
de 3 zile la un simpozion teh- 
nico-știîntific ce se desfășoară 
la Piatra Neamț, avînd ca temă 
„Progrese și perspective în fa
bricarea și prelucrarea fibrelor 
chimice". Peste 150 de comuni
cări sînt prezentate în cadrul 
lucrărilor în plen și pe secțiuni. 
Manifestarea științifică mar
chează totodată două decenii de 
activitate g, Centrului de cerce
tări pentru fire și fibre sinteti
ce de la Săvinești. (Constantin 
Blagovici).

TIMIȘ O Sub genericul „Oa
meni și pasiuni", la întreprin
derea de aparate electrice de 
măsurat din Timișoara a fost 
vernisată prima expoziție cu 
lucrări de pictură, grafică, 
sculptură și pirogravură reali
zată de membrii cercului de 
artă plastică din această unita
te. De la comitetul sindicatului 
aflăm că în viitor aici vor fi 
organizate și alte manifestări 
dedicate activității celorlalte 
cercuri de creație din întreprin
dere. (Cezar Ioana).

BRĂILA • In sala Hepites a 
Casei municipale de cultură s-a 
desfășurat o consfătuire a bi
bliotecarilor din județ cu tema 
„Cartea social-politică în ac
țiunea formativă a bibliotecii 
publice". Cu acest prilej un grup 
de elevi ai liceului pedagogic 
au prezentat un proces literar 
după romanul „Apa" de Ale
xandru Ivasiuc. • Căminul cul
tural din comuna Viziru a găz
duit un spectacol-concurs orga
nizat în cadrul fazei de masă a 
celei de-a treia ediții a Festiva
lului national „Cîntarea Româ
niei", la care au participat 34 de 
soliști vocali si • instrumentiști 
de muzică populară. (Cornel 
Ifrim).

ILFOV © în cadrul acțiunilor 
dedicate aniversării a 2050 de 
ani de la constituirea statului 
centralizat dac. Inspectoratul 
școlar al județului Ilfov, cu 
concursul Muzeului județean de 
istorie, a organizat in comuna 
Mihăilești (Ilfov) un simpozion. 
Cu această ocazie a fost vizitat 
și șantierul arheologic de la 
Popești (Ilfov) și muzeul scolii. 
(Lucian Ciubotarul.

IAȘI © Arhivele Statului din 
Iași găzduiesc o expoziție docu
mentară inedită, prilejuită de 
împlinirea a 200 de ani de la 
nașterea lui Barbu Lăutaru. 
Sînt expuse un mare număr de 
documente de arhivă originale, 
publicații, reviste și periodice, 
afișe si programe de spectacole, 
fotografii reflectînd momente 
din viata și activitatea neîntre
cutului interpret al legendelor 
și baladelor populare 0 „Lupta 
poporului român pentru liberta
te națională si dreptate socială 
oglindită în filmele realizate de 
Studiourile noastre" a fost tema 
concursului „cine știe, cîstigă". 
organizat la Casa orășenească de 
cultură din Pașcani. La sfîrșit a 
rulat filmul de lung metraj „în
toarcerea lui Vodă Lăpușneanu". 
(Manole Corcaci).

MEHEDINȚI. La căminele cul
turale din Gîrla Mare, Simian 
și Poroina Mare, formațiile ar
tistice au susținut recitaluri de 
poezie patriotică sub genericul 
„Patria și partidul in lirica 
contemporană". O în localita
tea Cujmir s-a organizat evoca
rea istorică „2050 de ani de la 
formarea primului stat dac cen
tralizat si independent de sub 
conducerea lui Burebista". ® La 
căminul cultural din Breznita 
de Motru s-a desfășurat masa 
rotundă cu tema „Cum va arăta 
satul românesc de miine". (Vir- 
giliu Tătaru).

© AUTOBUZ LA CO
MANDĂ. La fiecare stație 
de autobuz din micul oraș vest- 
german Wunstorf, in apropiere 
de Hanovra, se găsește termina
lul unui calculator, prevăzut cu 
planul orașului, o claviatură și 
un ecran. Pe planul respectiv 
sint numerotate toate stațiile de 
autobuz. Este de ajuns să se for
meze, cu ajutorul claviaturii, nu
mărul stației de destinație și să 
se introducă într-o fantă o car
tă magnetică, pentru ca numai 
după citeva secunde să apară 
pe ecran ora sosirii autobuzului 
în stația unde se află călătorul. 
Ce s-a întîmplat ? Un calculator 
central a recepționat solicitarea, 
a contactat autobuzul cel mai 
apropiat și l-a îndreptat spre 
stația respectivă. (In orașul 

Wunstorf autobuzele nu au tra
seu fix, ceea ce permite dirija
rea lor în orice punct al orașu
lui). După cîteva luni de expe
rimentări, s-a dovedit că siste
mul este foarte eficace, durata 
așteptării pînă la sosirea auto
buzului nedepășind șase minute.

© UN LITRU DE BEN
ZINĂ ÎN PLUS DE FIE
CARE BARIL. InS.U A. a 
fost pus la punct un procedeu 
potrivit căruia din fiecare baril 
de țiței urmează să se obțină o 
cantitate suplimentară de 1 litru 
de benzină. Se știe că țițeiul este 
alcătuit din elemente grele, și 
elemente ușoare, benzina și alte 
produse de rafinare fiind obți
nute din acestea din urmă. Cit 
privește elementele grele, ele 

conțin urme de nichel sau de 
vanadiu și ca atare nu pot fi 
convertite în benzină. Specialiș
tii au găsit însă modalitatea de 
a extrage aceste metale și de a 
transforma astfel petrolul „greu" 
în petrol „ușor". Prima instala
ție care va utiliza acest proce
deu va intra în funcțiune în 
1982.

• PIAN COMPU
TERIZAT. In fața ochilor ui
miți ai asistenței, clapele pianu
lui se ridică și coboară singure, 
ca și cum ar fi vorba de o scenă 
din „Omul invizibil". In fapt, nu 
este vorba de un film știin- 
țifico-fantastic, ci de o in
venție japoneză constînd din 
racordarea pianului la un com
puter. In computer se intro
duce o casetă specială pe care

sînt înregistrate nu sunete ale 
unei anumite piese muzicale, ci 
date codificate cuprinzind frec
vența, amplitudinea și alți para
metri ai acestor sunete. Pentru 
reproducerea bucății muzicale 
respective, computerul dirijea
ză un sistem mecanic care, la 
rîndul său, acționează clapele și 
astfel posesorul poate avea la 
domiciliu un recital de calitatea 
originalului cddi ficat.

• BIROCRAȚIA, NE
SĂȚIOS DEVORATOR 
AL HIRTIEI. într-un raport 
al Comisiei financiare a sena
tului francez se arată că biro

crația, pe lingă multe alte rele, 
este și un nesățios devorator de 
hîrtie. Intr-adevăr. în fiecare an 
în Franța se irosesc din cauza 
practicilor birocratice 12 000 tone 
de hîrtie, ceea ce echivalează cu 
o pădure avînd suprafața de 
3 000 de hectare. Pentru a se 
pune capăt acestei „situații de 
netolerat", cum o apreciază co
misia, s-a sugerat generalizarea 
informaticii in serviciile admi
nistrative.

• DIN ISTORICUL 
BASTONULUI. “ 
cîteva sute de ani în urmă, pe 
vremea regelui Ludovic al 

XIII-lea al Franței, bastonul, ca 
accesoriu al modei, a cunoscut 
o mare vogă pînă în anii ’20 ai 
secolului nostru. Bastoanele se 
schimbau în funcție nu numai 
de anotimp, dar chiar și de orele 
zilei, fără a mai vorbi de po
ziția socială a celor care le pur
tau. în prezent, la Paris s-a 
deschis o originală expoziție care 
reconstituie istoria acestui arti
col astăzi căzut în desuetudine. 
De la bastoanele confecționate 
din cele mai diferite materiale 
(fildeș, abanos), la bastoane cu 
măciulii reprezentînd animale, 
personaje mitologice etc și pînă 
la bastoane utilitare, dacă se 
poate spune așa, care ascundeau 
în interiorul lor arcușuri de vi
oară, aparate minuscule de fo
tografiat, bisturiuri chirurgicale, 
sau lame de săbii, expoziția 
oferă o imagine panoramică pre- 

zentind interes, deopotrivă, pen
tru publicul larg, ca și pentru 
sociologi.

© CĂRBUNELE -
„PROTAGONIST" E-
NERGETIC. Cărbunele con
stituie principala sursă capabilă 
să satisfacă cererea suplimenta
ră de energie în următorii 20 de 
ani. dar extracția va trebui să 
se tripleze sau. cel puțin, să se 
dubleze — relevă un raport pu
blicat la Londra de un grup de 
80 de experti din 16 țări produ
cătoare de cărbune. In document 
se apreciază că, în ciuda spo
ririi gradului de utilizare a al
tor surse de energie, inclusiv a 
energiei nucleare, cărbunele va 
juca rolul principal într-o serie 
de ramuri economice si va su

plini „golurile" ce nu pot fi a- 
coperite de celelalte surse de 
energie. Se au în vedere cele 
mai diferite modalități — de la 
folosirea cărbunelui direct, prin 
ardere, pînă la valorificarea a- 
cestuia sub formă de carburanți 
sintetici.

© DERAIERE LA 160 
KM PE ORA. în timp ce fă
cea, o călătorie de probă, un tren 
de pasageri britanic de mare vi
teză a deraiat. Cînd atinsese vi
teza de 160 km pe oră, trenul a 
sărit de pe linii și a parcurs 
1.6 km de-a lungul liniilor fără 
să se răstoarne. Nici o persoa
nă nu a fost rănită. In vagoane 
se aflau reprezentanții firmei 
constructoare și ai autorităților 
locale, inclusiv cei ai căilor fe
rate.

unic.se


O nouă și importantă contribuție 
la dezvoltarea continuă a relațiilor 
de strînsă prietenie și colaborare 

multilaterală româno-coreene

Reuniunea primilor miniștri din țările nordice
In sprijinul reducerii încordării internaționale și continuării 

procesului de destindere

Opinia publică din tara noastră a 
luat cunoștință cu profundă satisfac
ție de rezultatele rodnice ale vizitei 
efectuate in România, la invitația to
varășului Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, de către tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene. Sînt rezul
tate care înscriu o nouă pagină densă 
în cronica excelentelor raporturi de 
prietenie trainică, solidaritate mili
tantă și colaborare multilaterală din
tre cele două partide, tari si popoare. 
Există toate temeiurile de a afirma 
că actualele convorbiri la nivel inalt 
au deschis noi orizonturi colaboră
rii româno-coreene, adincirii și di
versificării acesteia atit în sferele 
construcției socialiste, cît și pe pla
nul vieții internaționale, potrivit vo
inței celor două popoare, a partide
lor revoluționare care conduc desti
nele lor.

Sentimentele de prețuire și stimă 
nutrite de poporul român fată de po
porul coreean și-au găsit si de data 
aceasta o expresie vie în manifestă
rile pline de căldură cu care înaltul 
oaspete a fost întîmpinat de popu
lația Capitalei, de oamenii muncii din 
orașul Ploiești și iudetul Prahova, de 
colectivele întreprinderilor vizitate. 
Pe de altă parte, comuniștilor, po
porului nostru le sînt bine cunoscute 
stima și prețuirea pe care, la rîndul 
său. poporul coreean le nutrește fată 
de România socialistă, păstrind vii în 
amintire grandioasele manifestări de 
bucurie cu care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpinat. cu cîtiva 
ani in urmă. în „țara dimineților li
niștite".

A fost încă o dată pus în evi
dentă rolul determinant al întîlnirilor 
și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen. 
care, de fiecare dată, au impulsio
nat dezvoltarea ansamblului raportu
rilor dintre partidele, țările si popoa
rele noastre. De asemenea, s-a con
firmat din nou însemnătatea deose
bită a Tratatului de prietenie și co
laborare, a Declarației comune sem
nate de cei doi conducători de partid 
și de stat la București și. respectiv. 
Fhenian — documente care, dînd ex
presie voinței comune de a consolida 
tot mai mult legăturile reciproce, 
constituie, prin principiile si preve
derile pe care le conțin, acel cadru 
politico-iuridic ce fertilizează con
tinuu prietenia si conlucrarea româ- 
no-coreeană, întemeiată ne încredere, 
stimă și respect mutual, pe egalitate 
Si întrajutorare tovărășească.

Pornind de la aceste premise fa
vorabile. actualele convorbiri dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen, desfășurate în atmosfera de 
caldă prietenie si deplină înțelegere 
caracteristică pentru relațiile strînsn 
statornicite între cei doi conducători 
de partid si de stat, au scos în evi
dentă identitatea de păreri asupra 
problemelor abordate.

în acest cadru, s-a exprimat satis
facția ambelor părți pentru evoluția 
ascendentă, dinamică a colaborării 
româno-coreene. „Sîntem bucuroși — 
a arătat tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — că ați găsit timpul 
de a realiza o scurtă vizită de priete
nie cu prilejul aflării dumneavoastră 
în Europa. Această vizită a dumnea
voastră o apreciem ca o expresie a 
relațiilor bune dintre partidele, țările 
și popoarele noastre".

Este o apreciere care are solide 
temeiuri in realitatea însăși. Intr- 
adevăr, pe plan economic, în ulti
mii ani a crescut simțitor si s-a 
diversificat schimbul de mărfuri 
dintre cele două țări, programul 
pentru anul 1980 prevăzînd, de ase
menea. o creștere importantă a vo
lumului comerțului. îndeosebi prin 
sporirea livrărilor reciproce de ma
șini și utilaje, materii prime, bunuri 

de consum. Totodată, a intrat în 
funcțiune in R.P.D. Coreeană o im
portantă unitate a industriei chimice, 
rod al cooperării dintre cele două 
țări ; alte noi obiective economi
ce sînt în curs de realizare în dome
niile construcției de mașini, indus
triilor extractivă, materialelor de 
construcții, chimică, industriei lem
nului.

în același timp, rezultate pozitive 
s-au obținut în colaborarea pe planul 
cercetării tehnico-științifice. în do
meniile culturii, învățămîntului. să
nătății, mijloacelor de informare in 
masă și în alte sfere ale vieții eco- 
nomico-sociale.

Pornindu-se de la nivelul înalt și 
intensitatea relațiilor reciproce. în 
cadrul noului dialog la nivel înalt a 
fost exprimată hotărîrea de a conferi 
dimensiuni și mai ample colabo
rării și cooperării economice, tehni
co-științifice. culturale si in alte do-, 
menii de interes reciproc. Acționînd 
în acest sens. România și R.P.D. Co
reeană pornesc de la convingerea — 
afirmată in mod expres în comuni
catul dat publicității — că dezvolta
rea colaborării multilaterale și întă
rirea relațiilor de prietenie și soli
daritate dintre cele două partide și 
țări corespund pe deplin intereselor 
fundamentale ale popoarelor român 
și coreean, constituind, în același 
timp, o contribuție de seamă la afir
marea cauzei suveranității și inde
pendenței popoarelor, destinderii, so
cialismului și păcii în lume.

în timpul convorbirilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat cu 
putere solidaritatea deplină a parti
dului, guvernului și poporului român 
față de aspirațiile legitime ale po
porului coreean de reunificare paș
nică. independentă și democratică a 
patriei sale. Așa cum este bine cunos
cut, în spiritul poziției sale de prin
cipiu. tara noastră a sprijinit și spri
jină ferm politica Partidului Muncii 
din Coreea și R.P.D. Coreene de re
facere a unității naționale, susține 
cu toată tăria propunerile si iniția
tivele constructive ale R.P.D. Coree
ne menite să ducă' la înlăturarea 
marii nedreptăți istorice pe care o 
reprezintă scindarea de peste trei 
decenii a Coreei, la realizarea Idea
lului național al reunificării pașnice 
și democratice a tării, corespun
zător intereselor naționale ale între
gului oooor coreean și cerințelor 
consolidării păcii în Asia, ca și în 
întreaga lume.

Poporul coreean acordă o înaltă a- 
preciere sprijinului neabătut de care 
se bucură cauza sa dreantă din par
tea României socialiste. în acest 
sens, tovarășul KIM IR SEN arăta cu 
prilejul actualei vizite : „Așa cum a 
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
dumneavoastră ați sprijinit cauza 
poporului nostru privind unificarea, 
acordîndu-i atenție ca unei probleme 
proprii, iar de această dată sprijiniți 
activ poziția noastră privind unifica
rea pașnică și independentă a pa
triei. Pentru aceasta vă exprim pro
funda noastră gratitudine".

Dialogul româno-coreean la nivel 
înalt a prilejuit, totodată, o largă și 
aprofundată trecere în revistă a pro
blemelor majore ale situației inter
naționale actuale. Exprimindu-și în
grijorarea față de Încordarea din 
viața internațională, care periclitea
ză grav independența națională a po
poarelor, soarta păcii în lume, cei 
doi conducători de partid si de stat 
consideră că în prezent se impune, 
mai mult decit oricind. întărirea co
laborării și solidarității tuturor țări
lor socialiste, țărilor nealiniate și in 
curs de dezvoltare, forțelor anti- 
imperialiste, democratice și progre
siste de pretutindeni pentru opri
rea acestui curs periculos, relua
rea și continuarea politicii de des
tindere și colaborare. Desigur, așa 
cum s-a relevat în cursul dialo
gului la nivel înalt, înfăptuirea a

cestui mare obiectiv impune respec
tarea fermă în relațiile dintre state 
a principiilor independenței și suve
ranității naționale, neamestecului în 
treburile interne, a dreptului fiecărui 
popor de a-și făuri de sine stătător 
destinul, de a-și alege liber calea 
dezvoltării economico-sociale. de a-si 
elabora și înfăptui politica internă și 
externă.

Cu deosebită putere a fost eviden
țiată în cadrul dialogului româno- 
coreean marea însemnătate pe care o 
prezintă, îndeosebi in actualele con
diții complexe de pe arena mondială, 
soluționarea exclusiv pe cale paș
nică, prin tratative, a tuturor proble
melor litigioase dintre state, ca o 
condiție primordială a normalizării 
situației internaționale. Totodată, la 
convorbirile de la București și Sna- 
gov s-a subliniat că realizarea de 
progrese pe linia înfăptuirii securi
tății și cooperării în Europa ar avea 
repercusiuni din cele mai pozitive 
asupra destinderii și consolidării pă
cii in întreaga lume.

Abordîndu-se o altă problemă car
dinală a lumii contemporane, aceea 
a cursei înarmărilor, s-a subliniat 
necesitatea de a se face totul pentru 
înfăptuirea dezarmării generale, în 
primul rind a dezarmării nucleare, 
pentru lichidarea bazelor militare 
străine și retragerea trupelor în in
teriorul granițelor naționale, pentru 
desființarea blocurilor și crearea. In 
diferite regiuni ale lumii, de zone 
ale papii, încrederii și colaborării.

Convorbirile la nivel înalt au 
reafirmat poziții comune sau simi
lare ale celor două țări față de o 
serie de alte probleme internaționale 
importante, cum sînt necesitatea de 
a se acționa pentru lichidarea 
subdezvoltării șl făurirea unei noi 
ordini economice ; dezideratul reali
zării unei păci globale, juste și trai
nice în Orientul Mijlociu ; sprijinirea 
luptei pentru independență a po
porului namibian, ca și a eforturilor 
tuturor popoarelor din Asia, Africa 
și America Latină în vederea dezvol
tării libere, de sine stătătoare. Ca o 
concluzie majoră împărtășită și de 
România și de R.P.D. Coreeană a fost 
reliefat rolul de mare însemnătate 
care revine țărilor mici și mijlocii, 
țărilor în curs de dezvoltare, statelor 
nealiniate in soluționarea probleme
lor complexe ce confruntă omenirea 
— însăși poziția activă pe arena 
mondială a celor două țări prietene 
constituind o elocventă expresie a 
înțelegerii acestei importante cerințe 
a vremurilor noastre.

Abordînd probleme ale mișcării 
comuniste și muncitorești, cei doi 
conducători de partid au re'afirmat 
voința și hotărîrea Partidului Comu
nist Român și Partidului Muncii din 
Coreea de a întări colaborarea și so
lidaritatea cu toate partidele comu
niste și muncitorești, precum și cu 
partidele socialiste, democratice, pa 
baza noilor principii de relații, de a 
dezvolta conlucrarea cu mișcările do 
eliberare națională, cu partidele de 
guvernămînt din noile state indepen
dente, cu toate forțele revoluționare, 
progresiste, antiimperialiste, în lupta 
pentru progres, colaborare și pace — 
aceasta inscriindu-se, fără îndoială, 
ca un comandament de maximă im
portanță al intregii dezvoltări con
temporane.

Rezultatele bogate ale noului dia
log româno-coreean la nivel înalt 
sînt aprobate pe deplin de întregul 
nostru popor cu convingerea că ele 
marchează o nouă treaptă în evoluția 
ascendentă a relațiilor de prietenie 
și conlucrare dintre partidele și ță
rile noastre, deschizîndu-le perspec
tiva unei înfloriri și mai puternice, 
în interesul reciproc, al cauzei întă
ririi unității țărilor socialiste și miș
cării comuniste și muncitorești, al 
luptei generale pentru destindere,' 
pace și colaborare internațională.

Al. CAMPEANU

Conferința interparlamentară asupra problemelor 

securității și cooperării în Europa

Reuniunea de la Madrid trebuie să inițieze 
un program concret de dezangajare 

militară și dezarmare
Cuvîntul reprezentantului României

BRUXELLES 14 (Agerpres). —S-au 
încheiat dezbaterile plenare la cea 
de-a patra Conferință interparlamen
tară asupra problemelor securității și 
cooperării in Europa. Abordînd an
samblul problemelor legate de pune
rea în aplicare a prevederilor Actu
lui final de la Helsinki, numeroase 
delegații au subliniat gravele impli
cații ale deteriorării situației inter
naționale și ale continuării cursei 
înarmărilor pe continent și s-au pro
nunțat pentru trecerea la măsuri 
efective de dezarmare, pentru rezol
varea pe cale pașnică a conflictelor 
existente.

Miercuri au început dezbaterile în 
cele trei comisii de specialitate.

Delegația română a prezentat un 
proiect de rezoluție, cuprinzînd pro
punerile tării noastre privind respec
tarea principiilor înscrise în Actul 
final, organizarea Conferinței euro
pene de dezarmare. încheierea unui 
pact general de renunțare la forță și 
la amenințarea cu forța, de nefolo- 
sire a armelor nucleare și clasice, 
adoptarea unor măsuri concrete de 
dezangajare militară si dezarmare, 
dezvoltarea cooperării în domeniile 
economiei, științei și tehnologiei, 
educației, culturii și informațiilor, 
pregătirea temeinică a reuniunii de 
la Madrid.

Luînd cuvîntul în Comisia politică, 
șeful delegației române. Marin Ră-

PARIS: „Zi națională de acțiune" a oamenilor muncii'

Imagine înregistrată marți la Paris cu prilejul marșului de protest organizat 
de Confederația Generală a Muncii, în cadrul „Zilei naționale de acțiune" 
a oamenilor muncii din Franța. Cei peste 200 000 de demonstranți purtau 
pancarte în care criticau politica autorităților în domeniul asistenței 
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Sesiuni ale țarilor membre ale N.A.T.O.
BRUXELLES 14 (Agerpres). — în 

zilele de 13 și 14 mai au avut loc la 
Bruxelles Jsesiunea de primăvară a 
„Comitetului planurilor. de apărare" 
al Organizației Tratatului Nord- 
Atlantic și o sesiune comună a mi
niștrilor apărării și afacerilor exțerne 
din țările N.A.T.O. La ambele sesiuni 

doi. a arătat că delegația română a 
propus ca participantii Ia conferință 
să se pronunțe cu hotărire pentru ca 
reuniunea de la Madrid să nu se li
miteze Ia abordarea aspectelor legate 
de măsurile de încredere, ci să deci
dă începerea imediată de negocieri 
asnpra unor măsuri de dezangajare 
militară, obiectiv căruia i-ar cores
punde angajamentul de a nu se 
mai instala noi baze militare, inclu
siv arme nucleare, și de a nu mai fi 
dislocate noi trupe pe teritoriul altor 
state din Europa, retragerea tuturor 
trupelor străine în limitele frontie
relor naționale. înghețarea bugetelor 
și efectivelor militare, crearea unor 
zone de securitate la frontierele din
tre statele europene și între cele 
două blocuri militare și desființarea 
concomitentă a acestora. De aseme
nea, delegația română a propus ca 
reuniunea de Ia Madrid să decidă 
începerea unui program concret pen
tru realizarea dezarmării, care să in
cludă reducerea cheltuielilor si efec
tivelor militare, crearea unor zone 
denuclearizate în diferite regiuni ale 
Europei, desființarea bazelor milita
re, în primul rind a celor nucleare, 
de pe teritoriile altor state. A fost 
subliniată urgenta trecerii imediate 
la tratative în vederea găsirii de so
luții care să împiedice amplasarea 
de noi rachete pe continent.

au participat reprezentanții celor 13 
țări ale Alianței Nord-Atlantice mem
bre ale comandamentului militar in
tegrat al N.A.T.O. Franța si Grecia, 
care nu fac parte din acest coman- 
dament, nu au fost prezente la lu
crări.

OSLO 14 (Agerpres). — Primii mi
niștri din Norvegia. Suedia, Fin
landa, Danemarca si Islanda, întru
niți la Oslo, s-au pronunțat în fa
voarea destinderii, pentru reducerea 
încordării internaționale și rezolvarea 
diferendelor pe calea negocierilor.

în cadrul unei conferințe de presă, 
premierul Norvegiei. Odvar Nordli. a 
precizat că participantii Ia întrunirea 
țărilor nordice au convenit să spri
jine. în principiu, reuniunea la nivel 
înalt a șefilor de stat și guvern din 
25 de țări în scopul de a discuta rela
țiile dintre țările bogate și cele să

Pentru sporirea rolului UNESCO 
în formarea de cadre în țările 

în curs de dezvoltare
Intervenția reprezentantului României

PARIS 14 (Agerpres). — Plenara 
Consiliului Executiv al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Educație, 
Știință și Cultură (UNESCO) a în
ceput analiza, pe sectoare, a pro
gramului de activitate pe anii 
1981—1983.

în intervenția sa, reprezentantul 
României, ambasadorul Valentin Li- 
patti, a subliniat necesitatea formării 
de cadre în țările în curs de dezvol
tare, a intensificării eforturilor orga
nizației în domeniul educației per
manente, a legăturii ■ învățămîntului 
cu producția, a dezvoltării învăță
mîntului tehnic și profesional. El a 
relevat, totodată, importanța acțiu
nilor de alfabetizare și lansare a 
proiectului maior pentru eradicarea 
pînă în anul 2 000 a neștiinței de car

Manifestări consacrate României
LIMA 14 (Agerpres). — Presa din 

Peru acordă spatii ample marcării a 
2 050 de ani de la constituirea primu
lui stat dac centralizat și indepen
dent.

Sub titlul „România : 2 050 de ani 
de istorie", ziarul „Correo" publică 
un articol semnat de Francisco Que
sada Rada, profesor universitar si cu
noscut publicist peruan. Articolul 
este o sinteză a momentelor princi
pale ale istoriei poporului român, cu 
sublinierea elementului de continui
tate si a ideii de unitate națională. 
Autorul face referiri la programul de 
dezvoltare a României, care își pro
pune „să ajungă in 1985 o tară cu un 
nivel mediu de dezvoltare si să reali
zeze, pînă in 1990, o înaintare rapidă

Creșterea valului de demonstrații populare 
în Coreea de Sud

SEUL 14 (Agerpres). — Cîteva sute 
de studenti sud-coreeni de la univer
sitățile din Seul au fost arestați, 
marți seara, in timpul uneia din cele 
mai mari demonstrații organizate în 
ultima vreme, in cadrul căreia ei au 
continuat să se pronunțe pentru abo
lirea legii marțiale și pentru libertăți 
democratice. După cum transmit a- 
gențiile Reuter și Associated Press, 
peste 1000 de studenti de la opt insti
tute de învățămînt superior din Seul 
au demonstrat pe străzi, scandînd lo
zinci și difuzind manifeste în care 
cer libertatea cuvintului. asigurarea 
dreptului la muncă, drepturi sindica
le. libertăți politice și sociale, pre
cum și suspendarea legii marțiale. 
Studenții au anunțat că. în cazul în 
care aceste aspirații legitime ale lor 
și ale populației sud-coreene nu vor 
fi împlinite, se va trece la organi
zarea unor demonstrații de stradă in 
întreaga Coree de Sud.

în fata răspîndirii valului nemul
țumirii populare, autoritățile de la 
Seul au decretat stare de alertă în 
rîndul tuturor forțelor polițienești, 
care au intervenit cu brutalitate. în- 
cercînd să împrăștie pe demonstranți, 
în urma acestor acțiuni, potrivit unor 
estimări citate de agenția Reuter, 
circa 30 de studenti au fost răniți.

Pe de altă parte, agenția U.P.L 

race, propusă de Comisia Brandt. O 
asemenea reuniune — a spus el — 
ar constitui o contribuție constructivă 
la efortul depus în legătură cu aceste 
probleme de O.N.U. Nordli a subli
niat că tara sa ar fi dispusă să ia 
în considerare posibilitatea organiză
rii reuniunii Ia nivel înalt, dacă i se 
va cere aceasta.

Premierii au cerut, de asemenea, 
miniștrilor energiei din țările lor să 
prezinte rapoarte preliminarii în le
gătură cu posibilitatea de cooperare 
între țările nordice în problemele 
energetice.

te în regiunea Americli Latine si a 
Caraibilor.

Vorbind de contribuția UNESCO în 
domeniul învățămîntului superior, 
vorbitorul s-a referit pe larg la ne
cesitatea intensificării cooperării eu
ropene în acest domeniu și a dezvol
tării activităților pe care le desfă
șoară Centrul european al UNESCO 
pentru învățămîntul superior, cu se
diul la București. El a subliniat <r- .. 
prin întregul său program în dortK . 
niul educației, UNESCO trebuie sa' 
contribuie cît mai mult la formarea 
resurselor umane necesare lichidării 
subdezvoltării și instaurării noii or
dini economice internaționale, ore- 
cum și la dezvoltarea și diversifica
rea cooperării internaționale pe plan 
regional și mondial.

in domeniile tehnic, al stiintei, cul
turii, precum și in ceea ce privește 
dezvoltarea democrației socialiste'.

„Pe plan international, scrie auto
rul. România, condusă cu inteligență 
de președintele Nicolae Ceausescu, 
se afirmă prin vocația sa pașnică, 
prin promovarea unei politici inde
pendente".

OTTAWA 14 (Agerpres). — In ca
drul manifestărilor initiate. în Ca
nada, cu prilejul împlinirii a 2 050 de 
ani de la constituirea primului stat 
dac centralizat si independent, sub 
conducerea lui Burebista. Ambasada 
României la Ottawa a organizat o in- 
tilnire cu un grup de tineri cana
dieni. reprezentanți ai „Clubului Ro
tary" din toate provinciile Canadei.

relevă că Partidul Nou Democratic, 
principala formațiune de opoziție, a 
introdus in „parlament" o moțiune 
prin care cere suspendarea legii mar
țiale. care a fost decretată după 
moartea dictatorului Pak Cijan Hi.

Acte ostile la adresa 
R. P. D. Coreene

PHENIAN 14 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția A.C.T.C., in 
noaptea de 12 mai, forțele militare 
americane au deschis focul împotriva 
unei porțiuni a părții nord-coreene 
din zona comună de securitate a Co
misiei militare de armistițiu.

In ultimele zile — relevă A.C.T.C. 
— S.U.A. au trimis un avion de 
spionaj de tipul „SR-71" deasupra 
teritoriului R.P.D. Coreene. De ase
menea, ele au organizat mai multe 
manevre militare de mare e^yer- 
gură, trimițînd în Coreea do, -ud 
noi efective mari de militari, c. 
echipament de luptă de tip nou.

Aceste provocări militare împo
triva poporului coreean — subliniază 
A.C.T.C. — reprezintă o violare a 
acordului de armistițiu, pentru toate 
consecințele lor întreaga răspundere 
revenind Statelor Unite.

Deschiderea sesiunii 
Parlamentului Republicii 

Zimbabwe
HARARE 14 (Agerpres). — La 

Harare s-au deschis, miercuri, lucră
rile primei sesiuni a Parlamentului 
Republicii Zimbabwe. Deschiderea se
siunii a fost salutată prin 21 salve 
de tun și o paradă a unităților ar
matei naționale.

Deschizind lucrările sesiunii parla
mentare. președintele Republicii 
Zimbabwe. Canaan Ban. na. a expus 
programul activității guvernului in 
diferite domenii. El a subliniat dorin
ța tinărului stat independent de a 
promova o politică de nealiniere si 
de prietenie cu toate țările.

Pe ordinea de zi a sesiunii figu
rează mai multe probleme, printre 
care cele legate de revenirea persoa
nelor refugiate, crearea unei armate 
naționale unice, majorarea salariilor 
oamenilor muncii cu retribuții mici, 
acordarea de loturi de pămint celor 
care nu dispun deloc de asemenea 
loturi, diverse probleme financiare si 
ale relațiilor externe ale tării.

Evoluția situației 
politice din Salvador
SAN SALVADOR 14 (Agerpres). — 

într-o declarație făcută la San Sal
vador în legătură cu evoluția situației 
politice interne, colonelul Jaime 
Abdul Gutierrez, membru al Juntei 
de guvernămint, investit, marți, și co
mandant suprem al forțelor armate 
salvadoriene. a menționat că desem
narea sa in acest post, in locul colo
nelului Adolfo Majano. răspunde 
„necesității consolidării unității de 
acțiune a forțelor armate si realiză
rii unei conduceri unice a armatei". 
El a precizat că hotărîrea a fost luată 
în cadrul unei adunări, la care au 
luat parte peste 500 de ofițeri din 
armata salvadoriană.

în altă ordine de idei. col. Jaime 
Abdul Gutierrez a arătat că. în ur
mătoarele săptămîni. se vor lua mă
suri pentru organizarea unor alegeri 
consacrate desemnării guvernatorilor 
provinciilor salvadoriene.

AGENȚIILE DE PRESA 
pe șcurț

CONVORBIRI CHINO — BRITA
NICE. Premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Hua Guofeng, 
l-a primit, miercuri, la Beijing, pe 
James Callaghan, fost prim-minis- 
tru. liderul Partidului Laburist din 
Marea Britanic, care se află intr-o 
vizită in R.P. Chineză. După cum 
relatează agenția Chiha Nouă. în 
cadrul convorbirii a fost realizat 
un schimb de păreri asupra situa
ției internaționale actuale.

REZULTATELE REFERENDU
MULUI DIN NEPAL. Anunțind re
zultatele referendumului care a 
avut loc în Nepal la 2 mai. B. P. 
Singh, președintele Comisiei națio
nale pentru alegeri, a arătat că ma
joritatea alegătorilor s-au pronun
țat pentru menținerea actualului 
sistem politic din tară. Astfel, din 
cei aproximativ 7 milioane cetățeni 
cu drept de vot. au participat la 
scrutin circa 4.8 milioane alegători, 
din care 54,79 la sută au optat pen
tru menținerea structurii politice 
actuale.

COMUNICAT SUDANEZO—ETIO
PIAN. în comunicatul comun dat 
publicității la încheierea reuniunii 
Comitetului consultativ sudanezo- 
etiopian. care a avut loc la Khar
tum. se arată că cele două părți se 
pronunță pentru „reactivarea si 
aplicarea deplină a tuturor tratate
lor bilaterale, acordurilor si proto
coalelor". Comitetul a căzut de 
acord asupra necesității „respectării 
cu strictețe a principiilor suverani
tății, integrității teritoriale, unității» 
naționale și neamestecului în trebu
rile interne ale fiecărei tari". Cele 
două părți au fost de acord să încu
rajeze și să faciliteze reciproc repa
trierea voluntară a refugiatilor.

CEA DE-A 33-A ADUNARE 
MONDIALA A SĂNĂTĂȚII, care 
își desfășoară lucrările la Geneva, 
a procedat la alegerea a 10 membri 
in Consiliul Executiv al Organiza
ției Mondiale a Sănătății. România 
a fost aleasă în unanimitate in Con
siliul Executiv ai O.M.S. pentru pe
rioada 1980—1983.

UN COMUNICAT AL S.W.A.P.O. 
(Organizația Poporului din Africa 
de Sud-Vest). dat publicității Ia Dar 
es Salaam, informează că în cadrul 
acțiunilor purtate de luptătorii săi 
in Namibia. în cursul lunii trecute, 
au fost scoși din luptă 110 militari 
ai forțelor armate sud-africane care 
ocupă ilegal acest teritoriu. Tot
odată, au fost doborite două avioane 
de luptă și au fost capturate însem
nate cantități de arme și muniții.

ACCELERAREA INFLAȚIEI IN 
ȚĂRILE O.E.C.D. In cele 24 de țări 
membre ale Organizației pentru 
Cooperare Economică si Dezvoltare 
(O.E.C.D.), prețurile de consum au 
crescut, in luna martie, cu 1,1 la 
sută, iar indicele cumulativ al creș
terii prețurilor in primul trimestru 
al acestui an a fost de 3,8 la sută, 
s-a anunțat, miercuri, la sediul 
O.E.C.D. din Paris. Creșterea prețu
rilor in ultimele 12 luni (martie 
1979—martie 1980) a fost de 13,3 la 
sută, a precizat aceeași sursă. Ra

portul O.E.C.D. menționează că un | 
puternic factor inflaționist il consti
tuie majorarea prețurilor la petrol. 1

SECRETARUL GENERAL AL | 
O.N.U. LA PARIS. Președintele I 
Franței, Valery Giscard d’Estaing, 
l-a primit pe secretarul general al 1 
O.N.U., Kurt Waldheim, cu care a 
conferit asupra evoluției situației 
internaționale, in special asupra i 
Orientului Mijlociu. La sfîrșitul în
trevederii. secretarul general al ' 
O.N.U. a declarat că turneul pe care 
îl întreprinde in Europa are drept j 
scop să contribuie la stimularea | 
politicii de destindere. El a subli
niat necesitatea de a se intreprin- l 
de eforturi pentru a se restabili o 
mai bună cooperare internațională.

AMPLE ACȚIUNI REVENDICA- I 
TIVE ÎN MAREA BRITANIE. | 
Miercuri a avut Ioc în Marea Bri- 
tanie o „zi de acțiune", organizată ț 
de Congresul Sindicatelor Britanice 
(T.U.C.), principala centrală sindi- 1 
cală din țară, in semn de protest . 
împotriva politicii economice de 
austeritate a guvernului conserva- | 
tor. S-au produs încetări ale lucru-
lui intr-o serie de sectoare. în spe
cial in transporturile feroviare. în 
industriile siderurgică si minieră. 
La Londra, miercuri, nu a apărut 
nici un ziar. Au avut Ioc, in unele 
localități, mitinguri și demonstrații.

ALEGERILE PRELIMINARE DIN S.U.A. Președintele Jimmy, Carter — 
la democrați, și fostul guvernator al Californiei, Ronald Reagan — la repu
blicani, au cistigat detașat alegerile preliminare desfășurate in statele Mary
land si Nebraska. Potrivit agenției U.P.L, in urma rezultatului acestor scru- 
tinuri locale, Jimmy Carter a obținut sprijinul a încă 46 de delegați, 
dispunind în prezent de 1521 delegați, din totalul de 1666 de care are 
nevoie pentru a fi desemnat candidat oficial al Partidului Democrat in 
alegerile prezidențiale de la 4 noiembrie 1980. —1

R. F. G. Semnificațiile unei confruntări
Ultimul dintre cele trei scrutinuri 

regionale, programate în această pri
măvară (Baden-Wiirttemberg — 10 
martie ; Saar — 27 aprilie), s-a con
sumat duminică. 11 mai, în landul 
Rhenania de Nord—Westfalia — pro
vincia cea mai populată a Repu
blicii Federale Germania. Compara
tiv cu alegerile precedente. Partidul 
social-democrat, al cancelarului fede
ral Helmut Schmidt, a obținut ciști- 
guri substanțiale de voturi, ceea ce 
îi asigură. în continuare, mandatul 
alcătuirii guvernului de land, format 
în trecuta legislatură în coaliție cu 
liberalii. în același timp. Opoziția 
creștin-democrată. care a contat pe 
un succes categoric în această consul
tare electorală, nu și-a atins țelul, 
înregistrînd chiar pierderi simțitoare 
de voturi (3—4 la sută).

în primele lor comentarii, ziarele 
vest-germane încearcă să desprindă 
semnificațiile scrutinului de dumini
că, să identifice acele elemente care 
au dus la cîștigurile P.S.D. sau să 
explice motivele regresului înregis
trat de U.C.D. Social-democratii din 
landul Rhenania de Nord—Westfalia 
au considerat că este mai avantajos 
să plaseze in centrul campaniei lore- 
lectorale popularizarea politicii gene
rale a guvernului, și nu prezentarea 
bilanțului guvernării locale. Iată de ce 
majoritatea comentatorilor apreciază 
succesul P.S.D. drept o confirmare 
a adeziunii opiniei publice din 
R.F.G. la pozițiile realiste adop
tate de guvernul condus de el 
în ultimele luni în importante pro
bleme ale vieții internaționale. De
altfel, însuși șeful guvernului de la 
Bonn a declarat că „voturile acor
date P.S.D. si P.L.D. demonstrează 
cit de mare este baza, politicii fede
rale, mai ales a politicii externe".

în mod concret, opinia publică 
vest-germană a reținut apelul guver
nului de la Bonn in direcția evitării 
oricăror acțiuni de natură a agrava 
și mai mult situația internațională, 
sublinierea de către acesta a nece
sității unor măsuri menite a restabili 
încrederea între state, reluarea dia
logului. Ziarul „Kolner Stadt-Anzei- 
ger" vedea în ansamblul unor astfel 
de preocupări „voința evidentă a 
Bonnului de a continua politica de 
destindere". Ziarul avea în vedere

declarații ca aceea făcută recent de 
cancelarul Schmidt, și anume: „Este 
inadmisibil ca. într-o vreme cind 
se elaborează proiecte militare, să 
nu li se opună strategii de prein- 
timpinare a războiului si de reducere 
a încordării". La rîndul său, pre
ședintele P.S.D., Willy Brandt, unul 
din artizanii a ceea ce s-a numit 
„Ostpolitik" — adică politica de des
tindere în raporturile cu țările din 
Estul Europei — a arătat în timpul 
aceleiași perioade preelectorale : 
„Conștiința răspunderii pentru tara 
Si cetățenii noștri ne obligă sa spu
nem deschis : nu putem admite sub
minarea procesului de slăbire a în
cordării in Europa. Sarcina noastră 
cea mai urgentă este să menținem ce 
s-a realizat, cu atita trudă, depusă 
ani de-a rîndul, in procesul destinde
rii, să avem grijă ca în actuala si
tuație să nu se piardă ceea ce apoi 
nu va mai putea fi recuperat. Inte
resele noastre cer să facem tot ce 
este omenește posibil pentru a împie
dica revenirea la vremurile -războiu
lui. rece»".

Asemenea declarații lucide nu au 
rămas fără ecou in rindurile electo
ratului ; dimpotrivă, ele au adus vo
turi P.S.D.

Ce s-a întimplat insă Ia creștin- 
democrați? Pozițiile afirmate, mai1 
ales in domeniul politicii externe, 
fără a tăgădui necesitatea destinderii, 
s-au caracterizat prin unele accente 
mai puțin flexibile, mai rigide. în- 
tr-un spirit care nu a indicat căi și 
soluții pentru promovarea cursului 
pozitiv al evenimentelor — ceea ce, 
în mod inerent, era de natură să ge
nereze neliniște și nesiguranță în 
riadul opiniei publice vest-germane.

Trăgînd concluziile din scrutin, 
U.C.D. și ramura sa bavareză U.C.S. 
lasă să se înțeleagă că își vor reexa
mina strategia în răstimpul ce le-a 
mai rărnas pînă la 5 octombrie, data 
alegerilor, parlamentare.

Opțiunile alegătorilor în favoarea 
partidului guvernamental au fost, de
sigur, influențate și de evoluția si
tuației economice. Prognozele elabo
rate de institutele de specialitate con
firmă menținerea tendinței de creș
tere, e drept. în limite mai modeste 
ca în trecut, dar cu efecte stabiliza

electorale
toare pe piața muncii. Se anticipează 
că inflația, de proporții mai reduse 
decit in alte țări occidentale, va 
oscila în jurul ratei de 5 la sută.

Pe de altă parte, există și factori e- 
conomici mai puțin favorabili. Așa. de 
pildă, pentru prima oară, autoritățile 
federale au considerat necesar să re
curgă la împrumuturi externe pentru 
finanțarea deficitului înregistrat in 
balanța de plăți. Anul 1979 s-a în
cheiat cu un deficit de 9 miliarde de 
mărci, sumă ce se va ridica, potrivit 
prevederilor, la 20 miliarde mărci in 
1980. pe termen lung, constată 
ziarul „Siiddeutsche Zeitung". re
zervele de valută ale Băncii fe
derale fiind de aproximativ 80 
miliarde mărci. „Cind o tară ca 
R.F.G., care multi ani la rind 
a obținut mari excedente — scrie 
săptămînalul „Die Zeit" — coboară 
peste noapte intr-atit de adine 
in zona balanțelor deficitare, incit 
marile sale rezerve de devize vor 
fi teoretic consumate in cel mult 
patru ani. aceasta arată ce influență 
exercită asupra lumii creșterea pre
țului petrolului". Pentru a face fată 
situației create, guvernul federal con
sideră că sînt necesare eforturi pen
tru promovarea exporturilor, menți
nerea competitivității mărfurilor 
vest-germane si reducerea importuri
lor. îndeosebi a celor de petrol.

în aceste condiții, își găsesc de
plină justificare preocupările pentru 
asigurarea in continuare a cursului 
relațiilor comerciale desfășurate pînă 
acum, inclusiv cu statele socia'iste 
europene, a onorării contracte’or 
încheiate, pentru contracararea acelor 
factori de natură să provoace involu
ții grave în relațiile economice și 
politice cu alte țări.

Scrutinul din landul Rhenania de 
Nord — Westfalia a fost apreciat ca 
avind o valoare de test pentru alege
rile parlamentare din toamnă. în 
acest sens, comentatorii consideră că 
el a demonstrat că numai o politică 
de destindere și pace, singura in 
stare să stimuleze largi legături eco
nomice și. implicit, depășirea unor 
dificultăți economice și sociale, se 
bucură de adeziunea maselor, poate 
aduce voturi promotorilor ei.

St. PETRE
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