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Ședința comună a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat 
si Guvernului Republicii Sucialiste România

In ziua de 22 mai a avut loc ședința 
comună a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și Gu
vernului Republicii Socialiste România 
prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 
România.

In cadrul ședinței comune a fost 
dezbătută activitatea delegației Republicii 
Socialiste România la lucrările Comitetu
lui Politic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, care s-au 
desfășurat în zilele de 14—15 mai în capi
tala Republicii Populare Polone. Comitetul 
Politic Executiv, Consiliul de Stat și Gu
vernul au aprobat în unanimitate și au dat 
o înaltă apreciere activității desfășurate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în ca
drul consfătuirii, modului strălucit in care 
secretarul general al partidului, președin
tele Republicii a expus poziția României 
socialiste în problemele discutate, subli
niind că aceasta corespunde pe deplin 
hotărîrilor Congresului al Xll-lea al P.C.R., 
intereselor poporului român, cauzei gene
rale a socialismului, păcii, destinderii, 
securității și colaborării in Europa și în 
întreaga lume.

In ședința comună a fost aprobată în 
unanimitate semnarea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a celor două declara
ții ale statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia și s-a manifestat acordul de
plin față de conținutul acestora, care 
pune pe primul plan grija față de pro
movarea cauzei păcii și destinderii, a dez
armării, dorința țărilor participante de a 
acționa pentru soluționarea pe cale po
litică, prin tratative, a problemelor liti
gioase dintre state, pentru întărirea secu
rității și dezvoltarea colaborării pe con
tinentul european și in întreaga lume.

S-a apreciat că, in actuala situație in
ternațională, cind se accentuează încor
darea și cresc tendințele de revenire la 
politica războiului rece, țărilor socialiste 
le revine o mare răspundere față de men
ținerea păcii în lume, că trebuie făcut 
totul pentru oprirea agravării vieții inter- 
•Mjționale, pentru soluționarea probleme
lor conflictuale numai și numai pe calea 
tratativelor, pentru reluarea și dezvoltarea 
politicii de destindere, colaborare și pace, 
bazată pe respectul neabătut al indepen
denței și suveranității naționale a tuturor 
popoarelor.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și Guvernul apreciază că o impor
tanță hotărîtoare o are promovarea cau
zei destinderii, dezarmării, securității și 
păcii pe continentul european, a colabo
rării și păcii între popoare. A fost expri
mată satisfacția față de orientarea de 
bază a conținutului Declarației statelor 
participante la Tratatul de la Varșovia, 
care se pronunță împotriva divizării Euro
pei în blocuri militare, pentru desfiin
țarea concomitentă a N.A.T.O. și a Trata
tului de la Varșovia, pentru dezangajare 
militară și dezarmare, pentru unirea 
eforturilor tuturor statelor in vederea pro
movării unui climat de încredere, secu
ritate și colaborare pașnică între toate 
națiunile lumii. S-a dat o înaltă apreciere 
faptului că in Declarație sint afirmate cu 
putere principiile noi de relații in viața 
internațională — deplina egalitate in 
drepturi, respectul riguros al independen
ței și suveranității naționale, neamestecul 
în treburile interne și avantajul reciproc, 
nerecurgerea la forță sau Io amenințarea 
cu forța — singurele pe care se pot clădi 
relații trtiinice între state, pacea și secu
ritatea in întreaga lume.

Au fost de asemenea apreciate propu
nerile conținute în Declarație de a se ac
ționa pentru convenirea unui acord intre 
statele europene de a nu spori efectivele 
forțelor armate in zona definită prin Actul 
final de la Helsinki, de a se respecta 
neabătut prevederile acestui acord.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și Guvernul consideră ca fiind de o 
mare actualitate buna pregătire a reuniu
nii de Io Madrid, subliniind necesitatea 
intensificării și aprofundării schimbului de 
păreri în acest scop, astfel ca încă înainte 
de începerea reuniunii să existe un con
sens cu privire la măsurile practice 
menite să ducă la transpunerea în viață, 
ca un tot unitar, a Actului final de ia 
Helsinki. De o mare importanță pentru

intârirea încrederii și securității pe conti
nent este și propunerea organizării unei 
conferințe pentru dezangajare militară și 
dezarmare in Europa, desfășurării de 
eforturi susținute pentru realizarea unor 
înțelegeri în cadrul negocierilor in vederea 
limitării armamentelor și încetării cursei 
înarmărilor. A fost subliniat in mod deo
sebit punctul de vedere exprimat in De
clarație privind necesitatea întreprinderii 
de noi eforturi pe scară internațională 
pentru a se obține interzicerea folosirii 
armei nucleare, oprirea amplasării de noi 
rachete și arme de distrugere in masă in 
Europa, lichidarea bazelor militare și 
retragerea trupelor de pe teritoriile străine, 
reducerea forțelor armate și a armamen
telor, crearea de zone denuclearizate și 
zone ale păcii in diferite regiuni ale lumii, 
inclusiv pe continentul european.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și Guvernul au reafirmat hotărirea 
României socialiste de a face totul pentru 
a-și aduce întreaga contribuție la înfăp
tuirea unei securități reale și durabile în 
Europa, la promovarea unei largi și neîn
grădite colaborări pe continentul nostru 
și in întreaga lume, la realizarea unei 
politici noi, de deplină egalitate, încredere 
și respect intre națiuni, la edificarea unei 
iumi mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

in cadrul ședinței comune au fost 
examinate, totodată, unele probleme ac
tuale ale activității economice interne.

In domeniul investițiilor s-a indicat Con
siliului Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, Guvernului, organelor județene 
de partid și de stat, organizațiilor de masă 
și obștești să ia măsuri și să acționeze 
ferm, in spiritul hotărîrilor adoptate, pen
tru concentrarea tuturor forțelor in direc
ția realizării obiectivelor care au toate 
condițiile de a fi puse în funcțiune în acest 
an sau în anul viitor. S-a cerut să se res
pecte neabătut măsurile adoptate cu pri
vire la reducerea obiectivelor de investiții, 
în primul rind a investițiilor neproductive 
și a investițiilor mici, să nu se mai înceapă 
lucrări la noi investiții pînă nu sint termi
nate toate pregătirile necesare realizării 
lor intr-un timp cit mai scurt. In acest scop 
trebuie să se acorde o atenție deosebită 
organizării muncii pe șantierele de con
strucții, să se asigure lucrul în mai multe 
schimburi, pentru a grăbi darea in folo
sință a capacităților prevăzute. Totodată, 
s-a stabilit ca întreprinderile constructoare 
de mașini să ia toate măsurile pentru 
realizarea pînă la sfirșitul semestrului I 
1980 a tuturor utilajelor și instalațiilor 
destinate dării in funcțiune in acest an a 
obiectivelor de investiții, urmind ca în con
tinuare să se realizeze cu prioritate utila
jele pentru obiectivele anului 1981.

Analizindu-se modul în care se îndepli
nește programul privind reducerea con
sumurilor materiale, energetice și de com
bustibili, s-a indicat să se ia măsuri 
ferme și imediate pentru a se asigura în
cadrarea in normele de consum și a se 
reduce mai accentuat consumurile mate
riale, in vederea realizării indicelui gene
ral de reducere a costurilor din economie. 
Totodată, a fost subliniată necesitatea de 
a se acționa cu toată fermitatea pentru 
recuperarea și refolosirea materialelor, 
pentru recondiționarea unor piese și sub
ansamble, măsuri care trebuie să asigure 
realizarea unor importante economii de 
materii prime și materiale, reducerea im
porturilor și creșterea eficienței întregii 
activități economice. S-a cerut, de ase
menea, să se treacă la aplicarea neîn- 
tîrziată a măsurilor prevăzute pentru tipi
zarea produselor și a materialelor ne
cesare economiei naționale.

In cadrul ședinței s-a subliniat că o 
problemă de importanță deosebită pentru 
economia noastră o constituie realizarea 
sarcinilor de export. S-a atras atenția asu
pra necesității luării tuturor masurilor 
pentru a se asigura o balanță comercială 
și o balanță de plăți active, așa cum s-a 
stabilit in plan. In acest scop, s-a indicat 
să se realizeze cu prioritate producția 
pentru export și să se revadă întregul im
port de materiale, de diferite subansamble 
și piese de schimb, în vederea înlocuirii 
intr-o cit mai mare măsură a acestora cu 
ceea ce există in țară. Totodată, s-a sta
bilit că importurile care sint necesare tre
buie să aibă in compensație produse ro

mânești din domeniile respective livrate la 
export pe bază de contracte ferme, in
clusiv pentru materiale, piese de schimb 
și subansamble. S-a indicat tuturor uni
tăților economice, instituțiilor de cerce
tare, organizațiilor de partid și de stat de 
a face din problema Creșterii exportului și 
o reducerii importului o preocupare de 
fiecare zi, o sarcină de mare răspundere 
a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii.

O atenție deosebită a fost acordată 
realizării la timp și in bune condițiuni a 
programelor de întreținere și reparații 
capitale a mașinilor și utilajelor. S-a indi
cat să se treacă la aplicarea unor pro
grame exigente privind buna îngrijire și 
folosire a mașinilor, pregătirea temeinică 
a reparațiilor capitale, asigurarea din 
timp a pieselor de schimb și chiar a sub- 
ansamblelor necesare efectuării unor re
parații de bună calitate.

In ședința comună s-a stabilit ca, în 
perioada care urmează, să se desfășoare 
— la toate nivelele și în toate unitățile 
economico-sociale — o largă activitate de 
explicare și aprofundare a sarcinilor ce 
decurg din aplicarea noului mecanism 
economico-financiar. Trebuie să se înțe
leagă că aplicarea noului mecanism pre
supune ca mai întii să fie realizate sarci
nile de plan privind producția netă și pro
ducția fizică, beneficiile planificate. Nu
mai pe gceastă bază se poate repartiza o 
parte a beneficiilor pentru premieri sau 
pentru participarea personalului munci
tor la beneficii. Creșterea posibilităților de 
o avea ciștiguri mai mari este legată ne
mijlocit de munca depusă și rezultatele 
obținute în realizarea sarcinilor de pro
ducție, in reducerea cheltuielilor mate
riale, asigurarea corespunzătoare a ex
portului și creșterea eficienței întregii ac
tivități economice.

Analizîndu-se stadiul executării lucrări
lor agricole de primăvară — in condițiile 
climaterice ale acestui an — s-a indicat 
organelor și organizațiilor de partid, con
siliilor populare, tuturor factorilor de răs
pundere din domeniul agriculturii să ia 
măsuri energice pentru impulsionarea și 
realizarea la timp și in cele mai bune con
diții a lucrărilor, punindu-se un accent 
deosebit pe întreținerea culturilor in 
scopul obținerii unor recolte bune. Tot
odată, s-a indicat să se aplice ferm mă
surile stabilite, privind cultivarea fiecărui 
metru pătrat de pămint, atit la sate, cit și 
la orașe, în cartiere, în perimetrele între
prinderilor și instituțiilor, toți deținătorii 
de terenuri agricole avînd obligația de a 
cultiva aceste terenuri și de a realiza 
produse agricole Vegetale și animaliere 
pentru consum.

in continuare, s-a examinat stadiul în
deplinirii programului de locuințe, indi- 
cîndu-se să se concentreze toate forțele 
in vederea realizării în bune condițiuni a 
sarcinilor stabilite în acest domeniu.

In ședința comună s-a stabilit, de ase
menea, să se intensifice aplicarea măsu
rilor privind dezvoltarea într-un ritm mai 
rapid a activității cooperației, industriei 
locale, industriei mici, cit și a producției 
realizate cu aportul meseriașilor indivi
duali, precum și sporirea substanțială a 
activității in domeniul serviciilor pentru 
populație.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și Guvernul au examinat, de aseme
nea, unele probleme ale pregătirii nou
lui plan cincinal, indicind ca la funda
mentarea tuturor obiectivelor ce se pro
pun să se pornească de la necesitatea 
folosirii cu maximă eficiență a materiilor 
prime și a materialelor din țară, precum 
și a economisirii combustibililor și ener
giei, astfel incit toate sectoarele de acti
vitate să realizeze consumuri reduse de 
materii prime, materiale și energetice, 
precum și creșterea gradului de valorifi
care a acestora, sporirea eficienței între
gii activități economice.

In cadrul ședinței comune, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a informat despre 
convorbirile avute cu tovarășul Hua 
Guofeng, președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și Guvernul au aprobat intru totul și
(Continuare în pag. a III-a)

PRIMIRI LAJTOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășul Bernie Taft, membru al Comitetului Executiv, 
secretar național al Partidului Comunist din Australia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi, pe 
tovarășul Bernie Taft, membru al 
Comitetului Executiv, secretar națio
nal al Partidului Comunist din Aus
tralia, care efectuează o vizită de 
prietenie în tara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R.

La întrevedere a participat tovară
șul Virgil Cazacu. membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Exprimind întreaga gratitudine 
pentru primire, oaspetele a arătat că 
are plăcuta misiune de a transmite 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Rorrtân. tuturor comuniștilor ro
mâni un călduros salut și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire din 
partea Comitetului Central, a condu
cerii Partidului Comunist din Austra
lia. a tuturor comuniștilor austra
lieni. Totodată, el a mulțumit pentru 
invitația de a vizita România, dind 
o inaltă apreciere succeselor și reali
zărilor remarcabile obținute de po
porul român sub conducerea P.C.R., 
a secretarului său general, in opera 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate in patria 
noastră. •

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită in 
numele C.C. al P.C.R.. al Întregului 
partid și al său personal Comitetu
lui Central, conducerii Partidului Co
munist din Australia, tuturor comu- 
niștiiprraustralieni salutări călduroa
se și urări de succese in activitatea 
lor.

în timpul convorbirii s-a procedat 
la un larg schimb de păreri privind 
activitatea si preocupările celor două 
partide, precum și in legătură cu u- 
nele probleme actuale ale situației 
internaționale.

în context, au fost relevate cu sa
tisfacție bunele relații dintre Parti
dul Comunist Român si Partidul Co
munist din Australia, care se extind 
și adîncesc continuu. Totodată, s-a 
exprimat hotărirea comună de a se

acționa în continuare pentru dezvol
tarea acestor raporturi, corespunză
tor intereselor ambelor noastre po
poare. cauzei generale a progresului, 
securității și păcii internaționale. 
S-a reliefat faptul că intensificarea 
conlucrării dintre P.C.R. și P.C. din 
Australia, a contactelor si schimbu
rilor de experiență dintre ele con
tribuie la adîncirea si amplificarea 
legăturilor de prietenie dintre po
poarele și țările noastre, la întărirea 
colaborării si solidarității dintre par
tidele comuniste și muncitorești, 
dintre toate forțele progresiste, de
mocratice. antiimperialiste.

Schimbul de vederi în probleme 
actuale ale situației internaționale a 
evidențiat îngrijorarea celor două 
partide față de deteriorarea climatu
lui politic mondial care pune in pe
ricol politica de destindere, pace, in
dependentă și securitate a popoare
lor. De ambele părți s-a apreciat că 
in aceste condiții sint necesare spo
rirea eforturilor tuturor statelor, mo
bilizarea popoarelor, a întregii opi
nii publice, intensificarea colaborării 
dintre partidele comuniste, socialiste, 
social-democrate, dintre toate forțele 
politice progresiste din întreaga 
lume, in vederea opririi înrăutățirii 
situației internaționale si imprimării 
unui curs pozitiv în lume, pentru 
reluarea și consolidarea politicii de 
destindere, bazată pe respectarea în 
relațiile dintre state a principiilor 
independentei și suveranității națio
nale. egalității in drepturi, neames
tecului in treburile interne, renun
țării la forță--si la- amenințarea cu 
forța, pe recunoașterea dreptului fie
cărui popor de a se dezvolta liber, 
de sine stătător. S-a reliefat faptul 
că pacea si securitatea internaționa
lă reclamă, mai mult ca aricind, tre
cerea la solutionarea rapidă, pe cale 
politică, prin tratative, a tuturor pro
blemelor litigioase dintre state, a 
stărilor conflictuale din diferite zone 
ale lumii.

în cadrul convorbirii s-a subliniat, 
de asemenea, necesitatea înfăptuirii 
dezarmării generale, și in primul rînd 
a dezarmării nucleare, încetării

cursei înarmărilor care împovărează 
tot mai greu popoarele și sporește 
pericolul unor noi războaie nimici
toare. opririi amplasării de noi ra
chete nucleare în Europa si reduce
rii celor existențe, creării de zone 
denuclearizate în diferite regiuni ale 
globului.

A fost evocată însemnătatea pe 
care o are întărirea securității în Eu
ropa. atit pentru popoarele acestui 
continent, 'cit si pentru întreaga 
lume. în acest sens s-a apreciat că 
trebuie sporite eforturile pentru pre
gătirea temeinică a reuniunii de la 
Madrid din acest an, care să dea un 
nou si puternic impuls transpunerii 
în viată, ca un tot unitar, a Actului 
final de la Helsinki.

S-a apreciat, de asemenea, că tre
buie să se acționeze in continuare 
pentru realizarea unei păci globale 
în Orientul Mijlociu care să ducă la 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate, la rezolvarea proble
mei poporului palestinian, inclusiv 
crearea unui stat palestinian propriu, 
independent, la ’asigurarea indepen
dentei și suveranității tuturor state
lor din zonă.

O atentie deosebită a fost acordată 
în timpul convorbirilor problemei 
subdezvoltării, subliniindu-se impor
tanta unirii eforturilor tuturor sta
telor pentru lichidarea acestui grav 
fenomen, pentru instaurarea in lume 
a unei noi ordini economice inter
naționale care să. asigure o dezvol
tare mai rapidă a țărilor rămase in 
urmă, stabilitatea econoțniei mondia
le. progresul întregii omeniri.’

A fost exprimată hotărirea celor 
două partide de a conlucra tot mai 
strins pe arena mondială in vederea 
soluționării problemelor internațio
nale in spirit democratic. în interesul 
politicii de pace, de independentă a 
popoarelor, al înfăptuirii idealurilor 
de libertate si progres ale tuturor 
națiunilor, al afirmării principiilor 
socialismului in lume.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă tovărășească, . de caldă 
prietenie.

Guvernatorul Băncii centrale a Iranului
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi după-amiază, pe Aii 
Reza Nobari, guvernatorul Băncii 
centrale a Iranului; care a făcut o 
vizită in tara noastră.

în timpul convorbirii a fost ex
primată satisfacția fată de bunele re
lații româno-iraniene, precum și do
rința de a se acționa in direcția dez
voltării colaborării și cooperării e->' 
conomice și tehnico-științifice dintre

România și Iran în interesul re
ciproc, al cauzei progresului și pă
cii in lume. în acest cadru, au fost 
evidențiate posibilitățile existente în 
vederea extinderii conlucrării româ
no-iraniene in diferite domenii de 
activitate, inclusiv în sectorul ban
car.

Au fost abordate, de asemenea, u- 
nele probleme internaționale actua
le. in special legate de necesitatea 
opririi agravării climatului politic și

a relațiilor internaționale, soluționa» 
rii pe cale politică, prin tratative, a 
tuturor problemelor litigioase dintre 
state, respectării independenței și 
suveranității naționale, a dreptului 
popoarelor de a hotărî asupra pro
priilor destine, fără nici o ingerință 
din afară, asigurării condițiilor pen
tru pacea, progresul și prosperitatea 
tuturor națiunilor.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

„TRIBUNA DEMOCRAȚIEI"- 

cadru de stimulare a inițiativei și de angajare 
directă la acțiune cetățenească

Informării și dialogului de lucru este necesar să li se adauge pre
ocuparea pentru mobilizarea cetățenilor, pentru unirea eforturilor 

lor, pentru organizarea acțiunilor practice

„Tribunele democrației" — forme 
democratice noi. originale, de dialog 
direct intre organele de partid, de 
stat și cetățeni — încep să se succea- 
dă cu regularitate, perfectionindu-și 
continuu conținutul, modul de des
fășurare. configurindu-și profilul și 
căpătind o proeminentă tot mai ac
centuată în viata noastră socială, ca 
agore ale inițiativei cetățenești. Toc
mai pentru a înregistra comparativ 
această evoluție, am urmărit succe
siv. timp de două luni, modul- în care 
s-au desfășurat ..Tribunele democra
ției" in același sector — 2 — al Ca
pitalei.

Cîteva notații pe aspecte 
organizatorice. ° primă con- 
statare: ca și in luna precedentă, sala 
casei de cultură ..Mihai Eminescu" a 
fost in întregime ocupată — expresie 
vie a interesului cu care oameni de 
cele mai diferite vîrste, profesii și pre
ocupări răspund invitației de a lua 
parte la dialog, dar și a grijii pentru o 
largă informare a cetățenilor, pentru 
popularizarea întilnirii. De asemenea, 
am consemnat cu plăcere punctualita
tea — atit a organizatorilor, invitați- 
lor. cit și a publicului ; panoul de la 
intrare, ca și afișele difuzate in între
prinderi și cartiere informaseră din 
timp și cu exactitate • cu cine se va 
putea sta de vorbă, adică cine va 
participa la „Tribună" : primarul 
sectorului, primul vicepreședinte al

consiliului ' popular, procurorul-șef. 
președintele judecătoriei, medicul- 
șef. comandantul miliției, directorii 
celor două I.C.R.A.L.-uri. inspecto- 
rul-șef coordonator pe probleme de 
invățămint, directorul administrației 
domeniului public, șeful sectorului 
comercial, un reprezentant autorizat 
al I.T.B. Fiecare om din sală s-a 
putut gîndi astfel din timp la dife
ritele probleme pe care ar dori să lș 
pună în discuție și la care să solicite 
răspunsuri autorizate.

în îndeplinirea funcției 
informative — aspecte de 
reținut. una clin
atribuțiile „Tribunei democrației" 
este aceea de a asigura o bună 
informare a cetățenilor, cunoașterea 
de către aceștia a ariei atit 
de lărgi a tematicii sociale, locale si 
generale, a problemelor de interes 
obștesc, imediate si de persoectivă. a 
politicii interne si internaționale a 
partidului și statului nostru. Din a- 
cest punct de vedere, merită reținute 
atît desfășurarea dialogului — viu, 
deschis, fără nici un fel de încorse
tări, pe o problematică foarte varia
tă. și diversă — cît si caracterul con
cret al răspunsurilor. Cetățenii care 
au formulat întrebări au putut afla 
toate amănuntele necesare privind 
obiectivele social-gospodărești ale 
sectorului pe anul în curs, structura 
organizatorică a rețelei sanitare, as

pecte legate de functionarea maga
zinelor și a unităților de servire a 
populației aflate în construcție si a- 
menajare. dezvoltarea rețelei de cre- 
șe și grădinițe pentru copii, ampla
sarea noii case de cultură etc.

S-a realizat, prin aceasta, un cu
prinzător tur de orizont, care a re
liefat cu pregnantă caracterul viu, 
dinamic, al politicii partidului, avînd 
ca scop suprem omul, îmbunătățirea 
continuă a condițiilor sale de viată, 
a pus în evidentă eforturile partidu
lui și statului pentru perfectionarea 
structuri; urbane, a dotărilor, pentru 
înfrumusețarea Capitalei, pentru îm
bunătățirea calității vieții populației. 
Notăm, lapidar, că, in cadrul acestui 
consecvent si multilateral efort con
structiv, sectorul se va îmbogăți, nu
mai in cursul acestui an. cu peste 
10 000 apartamente, cu peste 150 uni
tăți comerciale și de servicii, care se 
adaugă celor 1 570 de unități simi
lare existente. Participanții sint ast
fel in măsură să informeze amănun
țit, la rîndul lor, pe alții cu privire 
la chipul pe care-1 va avea cartierul 
lor, la perspectivele de viitor.

Dialog de lucru, pe pro
bleme cotidiene. In
celor două' „Tribune" — pe lingă as
pectele de informare generală a cetă-

Marla BABOIAN
(Continuare în pag. a V-a)
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FAPTUL
DIVERS
Motiv ornamental 
geto-dacic

Cercetătorul si etnograful Eu
gen Holban. de la Muzeul jude
țean de istorie din Galați, ne-a 
adus o informație de „ultimă 
oră": intre valoroasele obiecte 
descoperite in localitățile jude
țului, se distinge o scoarță veche, 
provenind din moși-strămosi. cu 
motivul decorativ „brăduțul geto- 
dacic". Motiv intilnit si in cera
mică. Noutatea constă in deose
bita claritate a motivului atestat 
pentru prima oară si in județul 
Galafi. Strădaniile etnografilor, 
răsplătite prin această descope
rire. se alătură celor ale colegi
lor lor arheologi și istorici, mult 
mai „norocoși" in identificarea 
probelor de cultură și civilizație 
geto-dacică din această parte a 
tării.

Din toata inima
Inginerul Sandu Mihai, de la 

Combinatul de fire si fibre sin
tetice Săvinesti. fusese internat 
de urgentă in spital. Pentru reu
șita intervenției medicilor era 
nevoie de o masivă transfuzie 
de singe. Imediat. 34 de munci
tori, ingineri si tehnicieni s-au 
prezentat spre a-i dărui picătu
rile de viață salvatoare. Acum, 
inginerul se află in mijlocul fa
miliei si in curind va începe din 
nou să muncească. „Pină atunci 
— ne scrie el — le adresez ce
lor 34 de oameni de omenie 
mulțumirile mele, din toată 
inima''.
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Bieții brăduți!...
In drum spre frumoasa stațiu

ne Cheia, cițiva turiști motori
zați isi opriseră mașinile pe 
dreapta, să bea apă rece si lim
pede. ca de cristal, dintr-un 
izvor prelins pe sub munte. In 
jurul izvorului se aflau brăduți 
anume plantați pentru a crea un 
loc de popas cit mai atrăgător. 
Am spus „se aflau", pentru că — 
așa cum ne scrie Ilie Iosub din 
București, Aleea Sadului nr. 6 
— in urma „motorizatilor" n-au 
mai rămas decit niște gropi de 
pămînt răvășit, ea niște guri 
căscate, mute. Brăduții fuseseră 
smulsi cu rădăcini cu tot. spre 
a „împodobi" capotele mașinilor, 
de parcă ar fi mers la nuntă. 
Triste „trofee" ale unor inși care 
iși închipuie — deși legea are si 
aici un cuvînt aspru de spus 
că in pădure se pot comporta 
in... codru!

ca

I
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,,Vecini" 
în ghilimele

la

I
I
I
I
I

Locuiau in același bloc, 
parter, in orașul Motru. Deci, 
vecini. Intr-o bună zi (numai 
„bună" n-a foști, intre cei doi 
vecini a intrat, din te miri ce, 
dihonia. Nu i-a mai putut îm
păca nimeni. Intr-o seară. P. C. 
l-a pindit in holul blocului pe 
A. P. si l-a lovit, după care a 
fugit. A. P. a alergat după P. C. 
pină în apartamentul acestuia, 
dar tot el a fost cel vătămat. 
Pentru fapta lui. potrivit sentin
ței penale 413/1980 a Judecătoriei 
Tg. Jiu, P. C. a fost condamnat 
la un an și patru luni închisoare.
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La începutul acestui an, întreprin
derii de utilaj petrolier și reparații 
Teleajen i s-au repartizat cifre de 
plan sporite față de anul precedent. 
Și pe bun temei, deoarece colectivul 
de aici reușise să obțină rezultate 
superioare prevederilor planificate 
inițial. Pe ansamblul întreprinderii 
existau posibilități ca și de data 
aceasta planul să fie realizat. Secția 
turnătorie însă punea un serios 
semn de întrebare : va putea ea să 
livreze sectoarelor de prelucrare 
piesele necesare sau va fi nevoie ca 
o parte din ele să fie aduse din 
afară prin intervenția centralei ? 
Conducerea secției a venit cu ar
gumentul că planul a fost stabilit 
la limita maximă a capacității secției 
și. avind în vedere dificultățile anu
lui precedent, simpla lui realizare ar 
constitui un succes. De depășit, nici 
vorbă. Lucrurile păreau să se opreas
că aici.

Dar nu s-au oprit aici. Cițiva co
muniști nu s-au împăcat cu „dacă 
nu se poate, nu se poate" și au 
susținut că secția ar avea posibilități 
nu numai să îndeplinească plănui, 
dar să-l și depășească. Inginerul Ion 
Dinu și ceilalți comuniști care îm
părtășeau această idee nu au reușit 
dintru început să spulbere scepticis
mul șefului de secție Cornel Rete- 
zatu. al maistrului Ion Mihai și al 
altora. Pe bună dreptate primilor 
li se cereau soluții. Aveau la înde- 
mînă citeva propuneri privind îm
bunătățirea procesului tehnologic, a 
organizării muncii. „Nu-i rău. o să 
le aplicăm, dar cu o floare..." O stare 
de conflict ? Nu s-ar putea spune. 
Atit „scepticii", cit și „optimiștii" 
doreau in aceeași măsură ca secția 
lor să nu mai fie locul critic al în
treprinderii și materia primă pentru 
exemplificări Ia capitolul nereali- 
zări. Tocmai de aceea, atunci cind 
cineva a propus să se consulte 
organizația comuniștilor în ansam
blul ei, toți au fost de acord. Pentru 
ca adunarea generală să fie bine 
pregătită, biroul organizației de bază 
a hotărît ca mai întii să se afle 
părerea muncitorilor cu experiență, 

■» a specialiștilor.
într-o după-amiază, după înChe- 

ierea programului de lucru, activul 
de partid al secției, împreună cu 
reprezentanți ai comitetului de 
partid și ai conducerii întreprinderii 
s-au strîns în sala de ședințe. Secre
tarul comitetului de partid, Florea 
Marin, a deschis, ca să spunem așa, 
deliberările : „Să vă spun pe scurt 
despre ce e vorba. Secția turnătorie, 
după cum știți, trebuie să dea 0' 
producție lunară de 350 de tone, 
întreprinderea noastră are nevoie de 
mai mult. Unii spun că va fi greu 
de realizat chiar cantitatea planifi
cată, alții, dimpotrivă, că se poate 
ajunge și la 400 tone. Dar soluțiile 
pe care le preconizează nu sint

suficiente. Iată de ce am dori să 
aflăm și alte păreri".

Au luat cuvîntul aproape toți 
participanții. Și toți, la concret. 
Luate separat, nici una din propu
neri nu ăr fi adus schimbări radicale 
in procesul de producție, dar toate 
la un loc, și au fost foarte multe, 
promiteau să determine un puternic 
reviriment în activitatea secției. 
Biroul organizației de bază a înțeles 
că n-a știut să pună în valoare în
tregul potențial al comuniștilor, că 
maturitatea lor politică a atins un 
asemenea nivel, incit ea permite o 
transformare calitativă a întregii 
munci de partid din secție. In ve
derea adunării generale a fost 
întocmit un referat, nu atit de

„DACĂ NU SE POATE, NU SE POATE“ - 
o frază care exprimă o mentalitate învechită, 
și replica muncitorească, profund creatoare, 
dată de comuniștii întreprinderii de utilaj 

petrolier și reparații Teleajen
care implicau, practic, pe toti co
muniștii. Ba mai mult, intrucit in 
bunul mers al secției era interesat 
întregul colectiv, s-a prevăzut expres 
atragerea lui la Înfăptuirea progra
mului stabilit, prin antrenarea bi
roului organizației U.T.C., grupelor 
sirjdicale, comitetului F.D.U.S. și con
siliilor de educație socialistă, pentru 
ca orice loc de muncă să fie luat 
sub lupa noilor exigențe.

..Dacă ar fi să definesc care este în 
prezent principala coordonată a acti
vității comuniștilor în ansamblul ei. 
ne spunea secretarul biroului organi
zației de partid, Gheorghe Vasiloiu 
(deși pentru prima oară ales in aceas
tă funcție, el s-a format Ia școala 
muncii politice a organizației U.T.C.),

FAPTA - 
argumentul suprem 

al colectivului
amplu precum o dare de seamă, ci 
limitat la acele laturi ale activității 
sau care reclamau o Îmbunătățire 
substanțială. Totodată, un colectiv 
de specialiști a triat și examinat cu 
grijă propunerile făcute de activ, 
care urmau să fie incluse în proiec
tul planului de măsuri.

Astfel pregătită, adunarea generală • 
a comuniștilor a dezvăluit cu lucidi
tate și simț de răspundere carențele 
din activitatea colectivului : slaba 
organizare a unor locuri de muncă, 
încălcarea disciplinei tehnologice, 
utilizarea incompletă a potențialului 
uman și material etc. Din luările de 
cuvînt a reieșit că aceste deficiențe 
s-au datorat conducerii secției și 
conducătorilor formațiilor de lucru 
care nu au fost îndeajuns de recep
tivi la sugestiile și propunerile 
făcute cu diferite prilejuri, au 
subapreciat posibilitățile colectivu
lui. De asemenea, membrilor birou
lui organizației li s-a reproșat lipsa 
de fermitate in aplicarea hotăririlor 
adoptate, în combaterea mentalității 
de a se ascunde sub paravanul jus
tificărilor în loc ca mai întii să se 
întreprindă acțiuni hotărite pentru 
rezolvarea sarcinilor de producție. 
Discuțiile au dus Ia elaborarea unui 
plan de măsuri pe cit de concret, 
pe atît de diversificat; mai precis, el 
nu s-a limitat la o înșiruire de pre
vederi tehnico-administrative. ci a fost 
corelat in mod organic cu măsuri 
organizatorice și politico-educative

aș spune că ea constă în afirmarea în 
viața organizației noastre a acelui 
principiu fundamental, formulat lapi
dar de secretarul general al partidu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, potrivit căruia activitatea 
economică este cel mai bun criteriu 
de apreciere a eficacității muncii de 
partid. Biroul și-a propus, implicit și 
nu prin declarații retorice, să mențină 
starea de emulație, de angajare fermă 
a comuniștilor la cota pe care ei în
șiși au ridicat-o. Așa se face că for
mal încheiată, adunarea de partid a 
continuat prin faptul că porțile inter
vențiilor membrilor de partid au ră
mas deschise, iar spiritul adunării și-a 
pus amprenta pe acțiunile lor, pe 
preocupările lor de zi cu zi în a des
coperi în procesul muncii că o trea
bă se poate face si altfel, mai repede 
și mai bine".

Animat de ideea „mai repede și mai 
bine" a fost și formatorul Nicolae 
Bratu. S-a frămîntat mult după șe
dința amintită. Tot se gindea că multe 
dificultăți se datorează macaralelor. 
Să fie de vină macaragiii ? în unele 
cazuri — da. dar în cele mai multe — 
nu. După o atentă observare si-a dat 
seama că macaralele sint defectuos 
amplasate. Chemat la convorbirile in
dividuale și-a spus părerea si a schi
țat si o propunere. Cam temerară, la 
prima vedere. Aplicarea ei ar fi în
semnat imobilizarea pentru citeva 
zile a Întregului colectiv. Membrii bi
roului care au participat la convorbiri

au supus neîntirziat propunerea con
ducerii secției, specialiștilor. SI a fost 
găsită ca fundamentată. S-a depistat 
și o „fereastră" în procesul de pro
ducție. zilele prilejuite de 1 Mai. pe 
raționamentul că decit să nu' lucreze 
400 de oameni in zilele normale do 
lucru este de preferat ca o echipă de 
muncitori să folosească acest răgaz 
pentru a demonta si remonta maca
ralele intr-un sistem mai eficient. Tot 
la convorbirile individuale, maistrul 
Gheorghe Cipăian a sugerat preluarea 
din mers a cuptoarelor, ceea ce a dus 
la sporirea numărului șarjelor de otel.

„Adevărul este, ne spunea formato
rul Ion Grigore, că hotărîrea devine 
unanimă nu numai prin ridicarea 
mîinilor. ci mai ales prin participarea 
fiecăruia la înfăptuirea ei". Argu
mentul său, așa cum aveam să aflăm 
pe parcursul documentării, a fost nro- 
pria-i implicare în realizarea propu
nerii sale, ca amestecurile de formare 
să fie introduse în forme cu ajuto
rul unor benzi transportoare. De-ase
menea, Dumitru Nițoi a fost in același 
timp autorul sugestiei si al înfăptui
rii ei privind completarea căilor cu 
role la mașinile de format.

în ceea ce privește biroul organi
zației de bază (dealtfel membrii săi 
sint cuprinși implicit în procesul de 
producție) a introdus în stilul său de 
muncă o modalitate suplă in contro
lul îndeplinirii sarcinilor comuniști
lor. Atît la nivelul secției, cit și al 
sectoarelor de muncă. în fiecare luni, 
la sfirșitul zilei de lucru, membrii bi
roului stabileau rapid împreună cu 
toti comuniștii ce s-a făcut si nu s-a 
făcut din programul stabilit, „treabă 
de citeva minute", urmînd ca imediat 
să se ia măsurile de rigoare.

în momentul prezentei noastre aici, 
din hotărîrea adoptată și îmbogățită 
pe parcurs, mai rămăseseră citeva 
puncte nerealizate, ale căror termene 
insă nu expiraseră. Dar producția 
turnătoriei trecuse deja de 400 de 
tone lunar. îl întrebăm pe comunistul 
Ion Dinu, protagonistul ideii „că se 
poate", ce sentiment împărtășește 
acum. Ne-a răspuns cu o glumă : „Aș 
spune ca in El-Zorab «Mai mult decit 
în visul meu». Dar ca să vorbim se
rios — a continuat el — la început am 
avut sentimentul că eu si ceilalți 
cițiva membri de partid care au ple
dat pentru această idee eram in mi
noritate. Dar, spre satisfacția noastră, 
propunerea ne-a fost împărtășită de 
marea majoritate a comuniștilor or
ganizației. -Nu știu ce titlu veți afla 
dumneavoastră faptelor noastre, dar 
am convingerea că. prin modul cum 
au acționat, comuniștii secției de tur
nătorie au demonstrat că, intr-adevăr, 
organizația de partid reprezintă cen
trul vital al gindirii comuniste în ac
țiune". O convingere confirmată de 
fapte.

C. VARVARA 
C. CAPRARU

Noutăți de pe litoral
în aceste zile, în 

stațiunile de pe lito
ralul românesc se află 
Ia odihnă in hoteluri 
aproape 20 000 de tu
riști, dintre care ju
mătate sint veniti de 
peste hotare. Cărțile 
de onoare ale hotelu
rilor și restaurantelor 
au și început să înre
gistreze primele im
presii plăcute din a- 
cest an. referitoare la 
condițiile de cazare și 
masă, la posibilitățile 
de agrement.

Iată acum și citeva

noutăți de ultimă oră : 
in stațiunea Eforie 
Nord se dă iii folosin
ță in zilele următoare 
un nou hotel sanato
ria! pentru oamenii 
muncii veniti cu bile
te prin sindicate, iar 
popasul turistic din a- 
ceastă stațiune și-a 
mărit capacitatea cu 
400 de locuri în căsu
țe cu confort sporit, 
în Constanta, un hotel 
al tineretului, cu 238 
locuri, destinat ex
cursiilor prin B.T.T.. 
iși va primi în curind

primii oaspeți. în ceea 
ce privește transportul 
in comun pe litoral, 
parcul a fost mărit cu 
10 noi troleibuze și 40 
de autobuze articulate. 
A sporit numărul uni
tăților comerciale de 
tot felul la 2 344. cu 
52 mai multe decit in 
anul trecut. între a- 
cestea. menționăm 
noul bazar din satul 
de vacantă, cel mai 
mare de pe litoral, 
care va fi deschis in 
tot cursul anului. (G. 
Mihăescu).

Recuperarea 
materialelor — 

o acțiune 
permanentă

Verificind la fata lo
cului o scrisoare in 
care se făceau unele 
propuneri referitoare 
ia recuperarea unor 
cantități de fier vechi 
și a altor materiale 
refolosibile existente 
in cartierul de locuin
țe „Nord", Comitetul 
municipal Ploiești al 
P.C.R. ne-a comunicat 
măsurile adootate. 
Astfel. cu sprijinul 
organizațiilor de par
tid din cartierul res
pectiv. al deputați- 
ior și al comitetelor 
de cetățeni s-au în
treprins acțiuni de co
lectare a materialelor 
refolosibile ce au fost 
predate întreprinderii 
de specialitate. De a- 
semenea. prin grija a- 
cestei întreprinderi, in 
cartier a fost instala
tă o rulotă care va 
prelua direct de la 
populație cantitățile de 
hirtie și textile, meta
le. sticle' etc. Totoda
tă, întreprinderea dis
pune și de citeva mo- 
toscutere care preiau 
unele materiale recu
perabile de la domici
liul locatarilor, achi- 
tind pe loc contrava
loarea acestora.

Dată fiind importan
ta sa. problema recu
perării materialelor 
refolosibile, se preci
zează în răspuns, se 
află permanent in a- 
tentia organelor locale.

Pentru 
reeducare, 

în grija 
colectivului

Cițiva cetățeni din 
comuna Tărcaia. jude
țul Bihor, au scris re
dacției că un vecin al 
lor. pe nume Ioan Ga
bor. om în puterea 
virstei, refuză să mun
cească. nu contribuie 
la întreținerea copiilor 
pe care-i are. se tine 
numai de chefuri, în
câlcind ordinea și li
niștea publică.

Postul de miliție din 
comuna Tărcaia. care 
ne-a răspuns la aceas- 

* tă scrisoare, arată că. 
intr-adevăr. I. Gabor 
are o comportare ne
civilizată, provoacă 
scandal în cadrul fa
miliei sale, tulbură li
niștea vecinilor. încal
că normele de convie
țuire socială. Pentru 
abaterile sale, el a fost 
in repetate rinduri 
sancționat contraven
țional și chiar penal, 
întrucît toate acestea 
nu i-au fost de învă
țătură și a continuat 
să ducă o viată para

zitară. I.G. a fost tri
mis din nou in jude
cată și condamnat la 
un an și șase Juni în
chisoare. cu executa
rea pedepsei la locul 
de muncă, la Trustul 
de construcții locale 
din orașul Dr. Petru 
Groza. Prin punerea 
în aplicare a acestei 
măsuri, el va fi încre
dințat spre reeducare 
colectivului de oameni 
ai muncii de la aceas
tă unitate. Se speră 
că acest' colectiv va 
reuși să-1 readucă pe 
drumul cel bun.

Balastul 
din activitatea 

balastierei: 
indisciplina

Un răspuns docu
mentat a trimis Con
siliul județean Sucea
va de control munci
toresc al activității e- 
conomice și sociale la 
o sesizare semnată de 
Ilie Simiganovschi, în
cadrat la balastiera 
Berchișești. județul 
Suceava, care aparține 
de întreprinderea pen
tru exploatarea indus
trială a agregatelor 
minerale de construc
ții Roman. în urma 
verificărilor efectuate 
s-a constatat că la a- 
ceastă balastieră s-au 
manifestat acte de in
disciplină în condu
cerea activității, au 
existat neajunsuri in 
organizarea producției 
și a muncii. în asigu
rarea cu materiale și 
piese de schimb, care 
au provocat dese în-

Spicuiri din

treruneri ale procesu
lui de producție. De 
asemenea, se mențio
nează in răspuns, cer
cetările au scos la 
iveală și unele abateri 
grave săvirșite chiar 
de semnatarul scriso
rii. Este vorba de fap
tul că și-a pontat fic
tiv soția in schimbul 
de noapte, beneficiind 
astfel, pe nedrept, de 
un spor de retribuție ; 
totodată. sus-numitul 
se află in prezent 
în cercetarea orga
nelor de urmărire pe
nală pentru comite
rea infracțiunilor de 
înșelăciune, fals si uz 
de fals in dauna avu
tului obștesc.

Pentru îmbunătăți
rea activității la ‘ ba
lastiera Berchișești. 
șeful acesteia. Gheor
ghe Țăranu, a fost în
locuit din funcție ; 
conducerea I.E.I.A.M.C. 
— Roman a luat mă
suri pentru asigurarea, 
pieselor de schimb și 
a materialelor necesa
re. spre a se evita în
treruperile procesului 
de producție ; s-au re
cuperat sumele necu
venite de la cei care 
le-au incasat pe ne
drept ; s-au luat .mă
suri pentru definitiva
rea cercetărilor și a- 
plicarea sancțiunilor 
legale in cazul infrac
țiunilor constatate ; 
s-a acționat in vede
rea întăririi muncii 
politice in unitate, a- 
dunările generale de 
partid, care se tin 
acum cu regularitate, 
luind în dezbatere 
problemele majore ale 
organizației si ale co
lectivului de muncă.

răspunsuri

• întreprinderea de transporturi auto Alba : 
Pe traseul Blaj — Cetatea de Baltă — Crăciu- 
nelul de Sus circulă autobuze in trei schimburi, 
asigurînd transportul oamenilor muncii care lu
crează la I.A.M.U. și C.P.L. Blaj. Programul au
tobuzelor a fost stabilit de comun acord cu or
ganele locale și cu conducerile unităților eco
nomice din Blaj.

• Uniunea județeană a cooperativelor meș
teșugărești Iași : Analizîndu-se propunerea co
respondentului voluntar Gheorghe Nedelcu. pre
cum și posibilitățile existente, cooperativa 
„Prestațiunea“-Iași va înființa în orașul Tîrgu 
Frumos o unitate de întreținere a televizoare
lor. aflate în termen de garanție.

• Comitetul orășenesc Curtea de Argeș al 
P.C.R. : E.G.C.L.-Curtea de Argeș a imputat fo
chistului Nicolae Oprea suma de 9 729 lei. re- 
prezentind contravaloarea combustibilului de ca
lorifer risipit din neglijenta sa la centrala ter
mică de la blocurile din zona Banu Mărăcine. 
Cazul a fost prelucrat cu toti lucrătorii din 
acest sector, luindu-se, totodată, măsuri pentru 
intensificarea controlului asupra modului cum 
iși îndeplinește sarcinile de serviciu persona
lul din centralele termice.
• Comitetul comunal de partid Pirșcoveni, ju

dețul Olt : Conducerea consiliului popular co
munal a luat măsuri pentru procurarea unei 
pompe submersibile și pentru forarea unui put 
in vederea punerii în funcțiune, pină la 30 iu
nie a.c., a băii din comună. Odată cu darea 
in folosință a băii, se va înființa în localul aces
teia și frizeria solicitată de săteni.

Gheorghe P1RVAN
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Lalele, lalele...
Nu e vorba de șlagărul de 

odinioară. Nici măcar nu știm 
dacă Veronel lacomi si Gheor
ghe Liga, amindoi din Birlad, 
l-au fredonat sau nu vreodată. 
Cert este că ei s-au „îndrăgos
tit" lulea de lalele. Dar nu pen
tru a le cultiva, ci pentru a face 
negof cu ele. Adică le cumpărau 
cu un preț si le vindeau cu 
suprapref. Deci, speculă. Afacere 
rentabilă, de vreme ce la fiecare 
transport pe care il făceau de la 
Giurgiu la Birlad cistigau mii 
de lei. Acum insă, in așteptarea 
„recompensei penale", ar putea 
să fredoneze șlagărul de altădată 
cu un text adecvat : „Lalele, 
lalele / Bănoasele noastre lalele 
/ Cit v-am iubit / Dar ce-am 
pătit"...
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La o intersecție
S-a intimplat lă Întreprinde

rea de transporturi auto Oradea. 
Șoferul Florian Gurău (tată a 
patru copii) plecase in cursă cu 
autobuzul pe care-l avea in 
primire. La o intersecție din mu
nicipiul Oradea, autobuzul pe 
care-l conducea s-a tamponat cu 
un tramvai. Șoferul Florian. 
Gurău a fost internat în spital, 
dar cu toată intervenția medici
lor, n-a mai putut fi salvat.

Organele de anchetă vor sta
bili cauzele tamponării. vinovă
țiile. răspunderile. Dincolo de 
rezultatul acestui caz, el readuce 
în atenție marea... atenție pe 
care toți conducătorii de auto
vehicule trebuie s-o manifeste in 
intersecții — și nu numai in in
tersecții.

t I
Contabilul

I

I
i
I
I

încasat
Marin Burciu era (că nu mai 

este și o să vedeți din ce cauză) 
contabil la C.A.P. Perieți, jude
țul Olt. Intr-o ti, cind colega sa 
de birou, Niculina’Dobre. lipsea. 
M.B, i-a deschis cu chei potrivi
te un sertar, din care i-a sustras 
niște bonuri de pe urma cărora 
a incasat o sumă frumușică de 
bani. Cind colega s-a întors, „co
legul" a început să facă fete-fețe. 
Acum — după cum ne informea
ză procurorul Florica Radovan — 
contabilul așteaptă verdictul le
gii, pentru a vedea cit are de... 
incasat.

I Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii
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Da, să locuiești la București cu 
orice preț! Aceasta apare, pentru 
unii medici, ca un soi de deviză, pusa 
în practică, uneori, chiar si cu prețul 
unor eforturi mai mult decit absurde. 
Iată cazul cel mai flagrant. în fata 
căruia rămii, pur și simplu, perplex : 
medicul Dumitru Arsene din comuna 
Gogoșari. El face. în fiecare zi. ur
mătorul drum : pleacă de acasă la 
ora 7,30. străbate Bucureștiul. cale 
de 21 km. pina la gara Progresul. De 
acolo merge cu trenul pină la Giur 
giu. De la Giurgiu se urcă în autobuz 
(cursa „Dunăreană" ii spun localni-' 
cii) care-l duce pină in apropiere de 
sat. Mai are de mers puțin si'pe jos. 
Ajunge in sat la 12,00—12.30. în total: 
minimum 5 (cinci) ore. își face pro
gramul pină la 18,15 (deci nici cele 
7 ore legale) pentru că la 18.30 plea
că autobuzul spre Giurgiu. De la 
18,30 începe drumul invers. Alte cinci 
ore pe jos. ’cu autobuzul, cu trenul, 
cu tramvaiul. Ajunge acasă (în apar
tamentul lui cu chirie), cade, răpus 
de oboseală. în patul lui bucureștean 
și doarme cu grija de a se trezi la 
timp ca să-și reînceapă „călătoria" 
zilnică. Opt ore de somn (dacă ră- 
mîn opt ore — se mai și spală omul 
— se imbracă și se dezbracă, asta ca 
să ne referim numai la gesturile 
reflexe minime). Deci opt ore de 
somn, dar nu oriunde : Ia București, 
trăgind în plămini „minunatul" aer 
al Capitalei. El nu locuiește, el 
doarme la București. Că de locuit, 
locuiește în tramvai. în autobuz. în 
tren, zece ore pe zi.

Stăm, fată în față, si discutăm. 
Medicul Dumitru Arsene ne privește 
cu ochi... cu niște ochi... Priviri îm
păcate cu o soartă anume, priviri 
ușor străine de ce se intimplă pe 
lume. Indiferente? Resemnate? Blîn- 
de. mult, mult prea blinde. Pesemne 
că totul vine de la neîntreruptul și 
exasperantul exercițiu de a privi 
mereu și mereu același spectacol, cu 
același decor si aceeași mișcare de 
pe fereastra tramvaiului. trenului, 
autobuzului. în două reprize a cite 
cind ore pe zi. Priviri ațintite, zece 
ore ne zi. în golul cimpiilor care iti 
tot aleargă prin fata ochilor. Cum să 
nu devii apatic, obosit?

— Există ceva, un motiv presant, 
care vă obligă să veniti zi de zi la 
București? Soție bolnavă, copii mici?

— Nu sint căsătorit.
— Atunci?
— Am pe bătrîni. locuiesc la zece 

minute de mine. în căsuța lor.
încercăm să luăm în considerare 

acest motiv. Dar e greu. Pentru că 
nu ne dăm seama cind ar mai avea 
timp doctorul Arsene. în cele 8 ore 
de... noapte bucureșteană. să se mai 
ocupe și de părinți. La sfirsitul săp- 
tăminii, veți spune. Da. insă asta ar 
putea s-o facă si locuind, in restul 
Zilelor, la Gogoșari.

— A. păi să știti. acum sint fe
ricit. spune el. Că a mai venit o 
doctoriță la circumscripție, ea face 
naveta la Giurgiu și lucrează schim
bul întii. Eu schimbul doL Că înainte 

mă sculam la două noaptea ca să 
prind trenul care ajunge la Giurgiu 
la șase și jumătate și apoi autobuzul. 
Și ajungeam acasă tot noaptea...

Cum spuneam însă, acesta e un 
caz limită. Dar există multe, multe 
alte cazuri care dacă nu ating, să fim 
iertati. absurdul, cochetează cu el. La 
citeva ne vom referi, nu însă înainte 
de a încerca o explicare a situației 
din partea directorului Direcției sa
nitare a județului Ilfov, dr. Stelian 
Ivașcu : -

— Știti deci că avem în județ un 
procent fatidic — 80 Ia sută — pen
tru cel puțin trei clasificări : 80 la 
sută dintre medici sint navetiști ; 80 
la sută dintre medicii circumscripții
lor rurale fac si ei naveta ; 80 la 

Este navetismul medicilor o „maladie incurabilă"? (ii)

Zilnic, zece ore pe drum ca să doarmă în patul lui... bucureștean
Fapte, opinii, argumente pentru o fireasca legătură a medicului cu viața satului

sută dintre medici sint femei. Ele 
detih ponderea navetismului pentru 
că sint soțiile... soților cu diverse 
munci, servicii, funcții în București.

— Există o reglementare în acest 
sens ?

— Nu. Cu ani în urmă a funcționat 
aici in județ un neinspirat sistem 
privind cadrele medicale. S-a admis 
transferul în județ a unor medici 
care nu aveau domiciliul aici, voiau 
doar să se apropie de București, cu 
gindul „secret" de a se folosi de un 
alt „prilej" pentru a se statornici in 
Capitală. Din această cauză au fost 
și cazuri cind medici originari din 
comunele județului și care voiau să 
fie medici la ei în sat n-au putut să 
fie primiți pentru că posturile erau 
ocupate de cei care veniseră ca să 
facă o navetă mai ușoară din Bucu
rești. Nu numai că nu erau posturi 
libere, dar s-a creat o aglomerație 
supranormativ. în jurul Capitalei 
aveam 50 de posturi peste numărul 
cerut prin normele de repartizare a 
medicilor după numărul de locuitori 
Mecanismul era uneori următorul. 
Ministerul detașa un medic în Capi
tală. undeva. Detașare temporară, 
bineînțeles. Apoi, grijuliu cu soarta 
circumscripției rurale respective, in
tervenea să numim pe postul „va
cant" pe cutare medic din județul 
Vaslui, care are casa la București si 
ar vrea să facă o navetă mâi ușoară. 
Cel detașat nu era insă scos din 

schemă si după un timp se întorcea... 
Am dat un exemplu fictiv, dar cit 
se poate de veridic.

Și chiar cind tovarășul dr. Stelian 
Ivașcu ne spunea aceste lucruri, a 
sunat telefonul. Nu știm cine și ce 
i-a spus, concret, de la celălalt capăt 
al firului. Am retinut doar replica 
mereu repetată a directorului direc
ției sanitare : „Dai’ nu am unde, nu 
am posturi!". închizînd apoi tele
fonul. a ridicat brațele semnificativ: 
„Poftim, quod erat demonstrandum. 
Cineva îmi cere să-l aduc in Ilfov pe 
un medic de prin Dobrogea...".

— Cine vă cere?
— Vă rog să mă ințelegeti. nu pot 

să vă spun.
Vom reveni la discuția cu doctorul

Stelian Ivașcu. Pină atunci să cu- 
noașțem și alte cazuri ale navetei cu 
orice preț-

Tînăra doctoriță Rodica Dumitrescu 
a fost repartizată (repartiție guver
namentală) intr-o circumscripție din 
județul Vaslui. A lucrat acolo doi ani. 
După care a cerut să se apropie de 
casă. Normal. Soțul ei. medic sto
matolog. lucra in județul Buzău, la 
Glodeanu Sărat. Dar nu la Glodeanu 
Sărat, la soțul ei. a cerut ea să 
meargă. Ci undeva, oriunde, in jude
țul Ilfov. Pentru că părinții sint in 
București. Nu. acasă nu era la soțul 
ei. ci in Ilfov. A venit in Ilfov, pe 
singurul post liber atunci : la Răsu- 
cenl, dispensarul din Cucuruzu.

La Cucuruzu si la Răsuceni se 
ajunge anevoie și pe timp bun. Iar 
după ploi sau iarna, numai tractorul 
pătrunde pe drumurile desfundate, 
în aceste condiții, singura alternativă 
pentru împlinirea dorințelor tinerei 
doctorițe era un nost mai apropiat 
de București, și neapărat la asfalt. 
Cînd in toamna trecută, doar la cite
va săptămîni după transfer, au 
început ploile, iar naveta la București 
n-a mai fost posibilă, a inceput să 
bată drumurile direcției sanitare ju
dețene. O audientă, două. trei, plîn- 
geri. memorii, scrisori. intervenții 
ale tatălui... Acum s-a resemnat, in 
parte. Locuiește toată săptămină la 
Cucuruzu (in dispensarul nou există 
si o locuință confortabilă pentru me- 

die), vine la București o dată pe săp- 
tămină.

Există și medici, sot si șotie, care 
lucrează in aceeași circumscripție 
comunală. Situație optimă pentru o 
familie, asa ar părea cel puțin. Deci 
condiții pentru ca amindoi să rămînă 
în comună si peste noapte (si să asi
gure acea mult necesară permanentă 
a asistentei medicale) măcar de 
citeva ori pe săptămină. Dar ei vin, 
zi de zi. la București. Ninge, plouă, 
pornesc la drum. Soții Laura si 
Corneliu Rociu au lucrat, prin re
partiție. in județul Vaslui, doi ani. 
Au locuit acolo în comună si spun 
că au izbutit să facă lucruri minu
nate pentru săteni. Dar au plecat. 
Au venit, prin concurs (a func- 

tionat, pină aemn doi ani. și un 
concurs pentru posturi in județul 
Ilfov). Ea la Sohatu (32 de km de 
București), el la Vedea (82 de km de 
București). Apoi printr-un alt „con
curs" (de data aceasta „un concurs 
de împrejurări", cum îl numește) a 
obtinut și el un post la Sohatu. Acum 
fac amindoi naveta zilnic. „Cu ma
șina personală", spune el repede, ca 
și cum aceasta ar' fi ceva care ar 
schimba cu mult situația. Tot navetă 
se cheamă. Medicii se află in sat 
același număr de ore. strict limitat, 
printr-un program stabilit de spitalul 
teritorial. Corneliu Rociu știe si ce 
neajunsuri are „sistemul navetismu
lui". o declară cu seninătate : „Cînd 
nu-ti cunoști bine oamenii satului (si 
cum poți realiza asta fără să trăiești 
în mijlocul lor? — n.n.) este impo
sibil să fii mulțumit de ceea ce 
faci".

Judecind după datele formale ale 
situației, el n-ar avea motive să fie 
pe deplin mulțumit. Profesional. Că 
altfel, in cursa anevoioasă pentru 
cucerirea, pas cu pas. a unui loc cit 
mai apropiat de București, e un 
victorios.

Sint astfel. în județ. multe alt® 
cazuri, nu le vom înșira aici pe toate. 
Sot si soție care lucrează în județ, in 
comune diferite și care acceptă ava
tarurile navetei zilnice spre Bucu
rești. dar nu s-au gindit nici o clipă 
să curme naveta stabilindu-se amin- 

doi într-o comună. („N-am înregis
trat nici măcar o singură asemenea 
cerere", ne spunea doctorul Stelian 
Ivașcu). Apoi, medici cu unul din 
soți în Capitală, dar care ar putea 
foarte bine să-și facă profesia si in- 
tr-o comună.

Am căutat, am întrebat, am cercetat 
scriptele, dar n-am găsit. în tot ju
dețul Ilfov, decît cițiva medici (să-i 
numeri pe degetele de la o mină) eu 
domiciliul permanent (cu buletin) în 
vreuna din comunele județului. Ro
manticul „caz al doctorului Ulieru" 
se pare că a rămas pe aici doar o 
frumoasă, dar cam incomodă, amin
tire a unor lecturi îndepărtate, din 
afara vremii. Apostolatul medical ? 
Foarte multi medici cu care am dis

cutat ne-au spus cu jumătate de 
gură că „da. medicina presupune si 
un apostolat", dar asta suna la ei ca 
ceva despre care li s-a vorbit'in fa
cultate. însă — ce să-i faci? — vedeți 
și dumneavoastră, situația e alta 
acum...

Să reproducem o istorisire a direc
toarei spitalului din Oltenița, tova
rășa Ruxandra Tichescu : „într-o 
seară făceam o gardă aici la spital, 
mai era cu mine o foarte tînără doc
toriță. abia venită din facultate, sta
giară. Era o seară liniștită si. ca să 
mai treacă timpul. i-am povestit 
despre perioada cînd am lucrat eu. 
multi ani la rînd. intr-un sat izolat 
din sudul Dobrogei. eu și soțul meu. 
I-am vorbit despre cum locuiam în
tr-o casă modestă, dar curată, lumină 
electrică aveam de la un motor care 
mergea numai cînd nu se îmbăta 
mecanicul, iar el se cam îmbăta, 
cinematograf și televiziune nu erau, 
cel mai aoropiat oraș era la zeci si 
zeci de kilometri, erau numai oame
nii buni ai satului și satisfacția că. 
în condițiile modeste, de acolo, reu
șeam să le fim folositori, să le în
grijim sănătatea și copiii. Și că 
aceasta a fost cea mai frumoasă pe
rioadă a vieții mele. Fata m-a ascul
tat cam plictisită, ba chiar privin- 
du-mă cu un fel de milă, după care 
mi-a spus-o deschis si răspicat că pe 
ei. cei tineri, aceste lucruri nu-i in
teresează, treaba noastră ce-am făcut 

în tinerețe, ei vor să trăiască altfel, 
să se bucure de civilizație si-i destul 
de rău că n-am reușit să facem și 
mai mult ca să le fie lor si mai 
bine. M-a mîhnit foarte mult și-ă" 
tăcut. Ce să-i mai fi spus? Ce nu 
s-a spus în facultate? Ce nu i-au 
spus părinții? Ce șanse mai aveam eu 
s-o conving vorbindu-i despre senti
mentul datoriei, despre răspunderea 
socială a medicului si despre minu
natul simtâmînt al dăruirii hi nume
le umanismului societății noastre? 
Toate acestea un tinăr nu le înțelege 
și nu le deprinde intr-o seară. Sint 
carențe ale educației de care nu sint 
străine nici invătămîntul. nici orga
nizațiile U.T.C.. nu sint străini nici 
părinții".

Totuși, n-au dispărut cu totul din 
județul Ilfov acei minunați medici 
care, intelegîndu-si pină la capăt 
menirea socială, iși închină existenta 
slujirii conștiincioase a colectivității 
umane. Sint destule exemple, ni s-a 
vorbit despre ele. Un asemenea me
dic am cunoscut si noi în comuna 
Căscioare. Am vizitat-o pe doctorița 
Elena Șarlea In dispensarul ei co
munal. o clădire improprie pentru un 
asemenea scop (și care, pe deasupra, 
a mai fost injumătătită pentru a mai 
găzdui o instituție comunală). Două 
odăițe. O a treia servește drept lo
cuință pentru doctoriță. Trăind aici, 
doctorița, inimoasă si energică, mun
cește fără odihnă, aleargă prin sat 
de dimineața pină seara cu geanta ei 
de medic. îngrijind bolnavii, gravide
le, copiii, intervenind in urgente, 
efectuind vaccinurile, zbătindu-se să 
procure cele necesare tratamentelor. 
Mortalitatea infantilă — zero. Ceea 
ce este, in județul Ilfov, un caz rari
sim (cu un număr supranormativ de 
medici in circumscripțiile rurale, ju
dețul inregistrează un procent al mor
talității infantile mai mare decit al 
altor județe. S-o punem, e logic, 
tot pe seama navetismului). Nu nu
mai exemplul doctoriței Șarlea. ci 
multe altele pe care le cunoaștem, 
din alte județe, din locuri mult mai 
depărtate de București ne demon
strează că se poate și fără o navetă 
zilnică. Nu este vorba de a i se re
fuza medicului dorința și necesitatea 
accesului la ceea ce oferă, unui inte
lectual. orașul : spectacole, ultime 
apariții editoriale, contactul cu insti
tuții științifice de profil etc., etc. Ni
meni nu pledează pentru izolarea de 
toate acestea. Dimpotrivă, chiar lo
cuind în sat. medicul ar avea posi
bilitatea ca periodic să-și facă nece
sarul drum la oraș. Pentru asta este 
nevoie, bineînțeles, de înțelegerea și 
sprijinul organelor locale. întoreîn- 
du-ne la cazul Șarlea. sigur că. in 
comună, doctoriței, ca și altor medici 
din județ, trebuie să li se asigure 
condiții mai bune de muncă si de 
viață. Aceasta este o altă față a lu
crurilor, despre care vom vorbi in 
bartea a treia a anchetei noastre.

Mihai CARANF1L 
lucian C1UBOTARU
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Seifinta comună a Comitetului Politic TEHNOLOGIILE MODERNE

Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat 
si Guvernului Republicii Socialiste România

-pe drumul cel mai scurt 
în noile întreprinderi

(Urmare din pag. I)

au dat o inaltâ apreciere rezultatelor deo
sebite ale recentuiui dialog dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Hua Guofeng, care 
se înscrie ca un nou moment de mare în
semnătate în evoluția ascendentă și 
rodnică a relațiilor româno-chineze și 
marchează o contribuție de seamă la în
tărirea solidarității și colaborării multila
terale dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Aprobîndu-se pe deplin înțelegerile și 
concluziile la care s-a ajuns cu ocazia 
noii întîlniri dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Hua Guofeng, s-au stabilit 
măsuri corespunzătoare pentru realizarea 
în bune condiții a obiectivelor de colabo
rare prevăzute, pentru dezvoltarea mai in
tensă, pe multiple planuri, a relațiilor prie
tenești dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

A fost relevat cu deplină satisfacție 
acordul celor două partide și țări de a 
conlucra tot mai strîns pe arena mondială 
în vederea soluționării problemelor in
ternaționale în spirit democratic, în inte
resul politicii de pace, de respect al inde
pendenței și suveranității popoarelor, a 
înfăptuirii idealurilor de libertate și pro
gres ale tuturor națiunilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezen
tat, de asemenea, o informare cu privire 
la rezultatele intilnirii de la București cu 
tovarășul Ahmed Sekou Toure, secretar 
general al Partidului Democrat din Gui
neea, președintele Republicii Populare 
Revoluționare Guineea. Comitetul Politic 
Executiv, Consiliul de Stat și Guvernul au 
dat o deosebită apreciere convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ahmed Sekou Toure, subliniind importanța 
deosebită a acestora pentru evoluția me
reu ascendentă și rodnică a relațiilor din
tre Partidul Comunist Român și Partidul 
Democrat din Guineea, dintre România 
și Guineea. S-a subliniat că dialogul 
româno-guineez a reafirmat hotărîrea co
mună de a amplifica și aprofunda con
tinuu conlucrarea dintre partidele și țările 
noastre, voința celor două țări de a con
tribui la crearea unui climat de pace, 
securitate, colaborare și înțelegere în 
Europa, în Africa și în întreaga lume, la 
lichidarea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale.

In cadrul ședinței comune s-au stabilit 
măsuri pentru dezvoltarea tot mai largă a 
colaborării și cooperării dintre cele două 
țâri, partide și popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a infor
mat, totodată, despre vizita efectuată în 
țara noastră, în perioada 9—12 mai 1980, 
de tovarășul Kim Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și Guvernul au reliefat cu satisfacție 
bilanțul rodnic al noului dialog româno- 
coreean la nivel înalt, care a pus preg
nant în lumină raporturile de trainică 
prietenie, solidaritate militantă și colabo
rare multilaterală dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncii din Co
reea, dintre țările și popoarele noastre. 
S-a dat o deosebită apreciere hotărîrilor 
stabilite de tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen privind amplificarea și adîn- 
cirea relațiilor româno-coreene, intensifi
carea schimburilor și contactelor pe linie 
de partid și de stat, a organizațiilor ob
ștești, extinderea legăturilor economice, 
științifice, culturale și in alte domenii.

S-a subliniat cu satisfacție că, in timpul 
convorbirilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat solidaritatea deplină a parti
dului, Guvernului și poporului român față 
de aspirațiile legitime ale poporului co
reean de reunificare pașnică, indepen
dentă și democratică a patriei sale, 
A fost relevată, de asemenea, importanța 
amplului schimb de păreri între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen cu pri
vire la problemele internaționale actuale. 
Cei doi conducători de partid și de stat 
au arătat că, în prezent, se impune, mai 
mult decît oricînd, întărirea colaborării și 
solidarității țărilor socialiste, țărilor neali
niate și în curs de dezvoltare, a forțelor 
democratice, progresiste și antiimperia- 
liste de pretutindeni, în vederea opririi 
cursului periculos al încordării, pentru 
reluarea și continuarea politicii de des
tindere și colaborare, pentru asigurarea 
păcii și securității în lume.

A fost evidențiată marea însemnătate a 
aprecierii formulate de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen privind necesi
tatea respectării ferme în relațiile dintre 
state a principiilor deplinei egalități în 
drepturi, independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile interne, 
nerecurgerii la forță și la amenințarea cu 
forța, a soluționării exclusiv pe cale paș
nică, prin tratative, a problemelor liti
gioase dintre state, a înfăptuirii dezarmării 
generale, și în primul rînd a dezarmării

nucleare. Dialogul la nivel înalt româno- 
coreean a acordat o atenție deosebită 
realizării unei păci globale, juste și trai
nice în Orientul Mijlociu, sprijinirii luptei 
pentru independență a tuturor popoarelor 
din Asia, Africa și America Latină in ve
derea dezvoltării libere, de sine stătă
toare, lichidării subdezvoltării și făuririi 
unei noi ordini economice mondiale.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen au reafirmat voința Partidului Comu
nist Român și Partidului Muncii din Coreea 
de a întări colaborarea și solidaritatea cu 
toate partidele comuniste și muncitorești, 
precum și cu partidele socialiste, democra
tice, de a dezvolta conlucrarea cu mișcă
rile de eliberare națională, cu partidele 
de guvernămînt din noile state indepen
dente, cu toate forțele revoluționare, pro
gresiste, antiimperialiste, in lupta pentru 
progres, colaborare și pace. în cadrul 
ședinței au fost aprobate, in unanimitate, 
înțelegerile și concluziile la care s-a 
ajuns cu prilejul vizitei și s-au stabilit mă
suri pentru aplicarea lor in viață, pentru 
dezvoltarea susținută, pe multiple planuri, 
a relațiilor de prietenie și colaborare, de 
solidaritate militantă dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și Guvernul au aprobat rezultatele 
vizitei de prietenie efectuate în U.R.S.S. 
de tovarășul llie Verdeț, prim-ministru ai 
Guvernului, ale convorbirilor avute la 
Moscova cu tovarășul A. N. Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., privind întărirea și dezvoltarea 
în continuare a relațiilor de prietenie șl 
colaborare româno-sovietice, extinderea 
și perfecționarea colaborării economice 
și tphnico-științifice reciproc avantajoase 
dintre cele două țări. S-a apreciat că în- 
tîlnirile și convorbirile primului ministru, 
măsurile stabilite cu acest prilej sint in 
concordanță cu înțelegerile convenite în
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid 
llici Brejnev, exprimîndu-se hotărîrea parti
dului și statului nostru de a acționa in 
continuare pentru adîncirea prieteniei și 
extinderea colaborării pe multiple planuri 
intre România și Uniunea Sovietică, în in
teresul celor două țări și popoare, al cau
zei socialismului, comunismului, al păcii, 
destinderii și colaborării internaționale.

*
In cadrul ședinței comune au fost so

luționate, de asemenea, probleme cu
rente ale activității de partid și de stat.

In perioada 1981—1985, potrivit 
estimărilor centralei de resort, can
titățile de resurse secundare cu 
plumb provenite din acumulatoare, 
resurse ce trebuie valorificate, vor 
fi de circa 27 000—30 000 tone pe an 
(la nivelul anului 1985).

Toate acestea au determinat rea
lizarea, pentru cincinalul următor, 
a unei noi unități metalurgice în 
județul Coyasna, care va asigura 
prelucrarea întregii cantități de 
plumb rezultat din acumulatoare, 
operație ce se efectua pină acîim la 
întreprinderea „Neferal" din Bucu
rești.

Firesc, din funcționarea instalației 
de la „Neferal" s-au desprins anu
mite observații, specialiștii au con
statat o serie de limite sau neajun
suri ale vechii so
luții, apreciată ca 
depășită moral.

Dar să vedem 
mai exact care 
sint dezavantajele. 
In prezent, aceste 
acumulatoare se 
colectează in 136 
de centre din tară 
și se prelucrează 
într-o primă etapă 
— prin spargerea 
manuală a acumulatorilor uzați — 
pentru separarea carcaselor de 
ebonită de celelalte componente 
(plumb metalic, oxizi și P.V.C.). 
Această operație — ne spune ing. 
Iordan Ioanide. proiectant-șef — se 
face cu efort fizic mare și comportă 
riscul intoxicării cu noxe de plumb. 
Prelucrarea acestor materiale (care 
reprezintă un amestec de oxizi și 
sulfat de plumb, cu plumb metalur
gic, resturi de P.V.C. și ebonită ce 
nu a putut fi complet separată) prin 
actualul procedeu se face cu randa
mente de extracție și eficiență infe- 
ripare și ridică, de asemenea, proble
me de poluare ca urmare a funcțio
nării necorespunzătoare a instalații
lor de filtre. De asemenea, din pro
cesul tehnologic rezultă plumb aso
ciat cu stibiu care necesită o rafinare 
specială însoțită de o pierdere mai 
mare de plumb util.

Iată însă că, fără a se tine seama 
de aceste dezavantaje, noua unitate 
(de la întorsura Buzăului) este 
prevăzută a funcționa pe aceeași 
tehnologie, depășită. în ciuda, faptu
lui că există o aită tehnologie, cu 
randamente superioare realizată de 
specialiștii de la Institutul de cerce
tare, inginerie tehnologică, proiectare 
și producție pentru industria anorga
nică și metale neferoase, unitate care 
efectuează atît cercetările, cit și pro
iectele instalațiilor respective. Este o 
soluție tehnică nouă (brevetată încă 
din anul 1978) competitivă cu cele la 
nivel mondial, fapt confirmat si prin 
solicitarea ei la export de către par
teneri de peste hotare. Avantajele 
noii tehnologii sint prezentate succint 
de directorul institutului, ing. Gheor- 
ghe Bujgoi, care s-a referit numai la 
citeva din efectele economice, și 
anume :

• Prin aplicarea noii soluții pot fi 
valorificate 20 000-00 000 tone/an, 
reprezentind întregite cantități de 
acumulatoare, cu plumb, uzate, cu 
randament și eficientă sporite față 
de actualul procedeu.
• Recuperarea directă suplimen

tară a 500 tone pe Sm plumb se
cundar.
• Economisirea în fiecare an a 110 

tone de stibiu primar importat, la 
elaborarea directă a aliajelor de 
plumb-stibiu.

• Reducerea cheltuielilor la 1 000 
lei producție marfă.

• Creșterea productivității mun
cii prin economisirea forței de 
muncă (100 lucrători) la Centrala de 
recuperare și valorificare a materia
lelor refolosibile.

• Posibilitatea prelucrării supli
mentare intr-un an a incă 5 000 tone 
de acumulatori uzați pe capacitatea 
existentă a întreprinderii metalurgice 
„Neferal", prin topirea directă a 
fracțiunii metalice în căldările de 
rafinare.

• 30 000 tone de plumb din acumulatoarele 
uzate, recuperabile anual printr-o soluție 
tehnică de nivel mondial • Avantajele pe care 
le-ar aduce - o pledoarie pentru depășirea 

impedimentelor invocate de proiectant

• Economii la costurile de fabri
cație la elaborarea plumbului se
cundar și a aliajelor de plumb (circa 
12 milioane lei pe an).
• îmbunătățirea condițiilor de 

muncă.
• Adăugăm la toate acestea și un 

alt avantaj semnificativ : instalația, 
odată realizată, poate fi utilă și pen
tru prelucrarea primară a materia
lelor secundare cu aluminiu.

Să nu fi știut Ministerul Industriei 
Metalurgice, titularul acestei inven
ții, de noua tehnologie ? Ce spun do
cumentele ? încă din noiembrie 1978, 
M.I.M. a avizat favorabil soluția 
nouă ce reprezintă un procedeu mo
dern și interesant de pregătire pri
mară a plumbului din acumulatoare
le uzate.

Cum se explică atunci că IPROMET 
— Institutul de proiectări pentru me
talurgie, proiectantul noii între
prinderi — nu ține seama de această 
tehnologie și instalație cu randamen
te superioare ?

Răspunsul, în parte justificat, este 
că nu a fost făcută verificarea in pi
lotul semiindustrial, etapă esențială 
în mersul firesc al aplicării cercetării 
pînă la faza de producție. Cum 
a decurs această fază obligatorie 
care, in conformitate cu prevederile 
legale, trebuia asigurată de beneficiar, 
de titularul brevetului, adică de Mi
nisterul Industriei Metalurgice ?

In 1978 a fost prevăzută in cadrul 
Ministerului Industriei Metalurgice 
realizarea unei instalații pentru pre
lucrarea primară prin separare in 
medii dense a deșeurilor de plumb 
de acumulatori, construirea și pu
nerea ei în funcțiune în anii 
1980—1981, iar a pilotului semiindus- 
trial în 1979. Centrala de colectare 
din cadrul Ministerului Industriei 
Metalurgice (titularul de brevet), in
teresată in valorificarea plumbului 
din resurse secundare, a propus să se 
realizeze o instalație experimentală 
semiindustrială chiar la baza de co
lectare (Berceni) a centralei, drept

care trimite nota de comandă cu avi
zul pentru proiectul de execuție al 
instalației pilot-productiv. M.I.M. a 
avizat realizarea instalației, dar din 
acest an atribuțiile centralei de 
colectare au trecut la alt mi
nister. Deși a fost prevăzută în 
planul pe anul 1979, din fonduri de 
tehnică nouă, finanțarea proiectării 
și realizării instalației-pilot, ea nu 
a fost î.ncă realizată. Aceeași situație 
și pentru instalația de prelucrare pri
mară (prin separarea în medii dense 
a deșeurilor de plumb de acumula
tori), ce constituia a doua etapă. Re
cent a fost reorganizată centrala că
reia îi revenea sarcina valorificării 
brevetului. Se pune problema găsirii 
unui nou beneficiar ? Răspunsul îl 
aflăm de la tovarășul ing. Sorin 

Buligescu. director 
tehnic al Centralei 
de recuperare și 
valorificare a ma
terialelor refolosi
bile din cadrul Mi
nisterului Aprovi
zionării Tehnico- 
Materiale si Con
trolului Gospodă
ririi Fondurilor 
Fixe, care, cunos- 
cînd problema, ne 

asigură că nu va renunța la noua teh
nologie. centrala fiind hotărîtă să rea
lizeze pilotul semiindustrial și să pufiă 
în funcțiune instalația, din fondurile 
de tehnică nouă în 1981—1982, în cju- 
da faptului că obținerea unui nou 
amplasament și a utilajelor necesită 
un timp mai lung.

Desigur, răspunderea revine în pri
mul rînd ministerului de resort 
(M.I.M.), care are sarcina de a valo
rifica această cercetare. Iată deci că 
după trei ani de tărăgănare a valo
rificării unei cercetări deosebit 
de eficiente, realizarea insta
lației-pilot care acum este în pla
nul de tehnică nouă, pe anul' 1980, 
are toate șansele să fie amînată.

— Nici acum nu ar fi tirzi'u să se 
acționeze, să Se creeze condițiile ca 
noua soluție să fie aplicată in pro
ducție — ne spunea ing. Iordan loa- 
nide, șeful de proiect.. Specialiștii 
din institutul nostru care dețin da
tele de proiectare necesare pot să 
preia răspunderea realizării unei 
uzine moderne de plumb secundar, 
cu o dotare la nivelul exigențelor 
tehnice actuale. Dar independent de 
intrarea in funcțiune a instalației de 
la întorsura Buzăului, tehnologia 
noastră poate fi rapid implementată 
din fonduri de tehnică nouă la în
treprinderea „Neferal" — București.

Acestea sint datele problemei. Se. 
Întrevăd deci și soluții raționale, 
eficiente: trecerea grabnică la expe
rimentarea în faza de pilot pentru 
aplicarea la scara industrială in cel 
mai scurt timp a noii tehnologii. Mo
tive întemeiate să credem că Minis
terul Industriei Metalurgice în col ar
borare cu Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondtțj'ilpr. Fixe vor 

• analiza și adopta cu Thâkîmă urgență 
decizia cea mai adecvată, conformă 
cu interesele majore ale economiei.

Elena MANTU

La condițiile climatice deosebite, sâ răspundem

printr-o mobilizare deosebita a forțelor

ÎNTREȚINEREA CULTURILOR

Mătăsari — o mină nouă in peri
metrul carbonifer al județului Gorj. 
Dată in funcțiune cu trei ani în urmă, 
această unitate reprezintă la ora ac
tuală, împreună cu mina Dragotești, 
„centrul de greutate" al bazinului 
minier Jilț, care, pe baia unei in
tense dezvoltări, va ajunge in anul 
1985 la o capacitate de producție de 
peste 20 milioane tone cărbune.

Minerii de la Mătăsari trebuie să 
extragă in acest an peste un milion 
de tone de cărbune. Este o cifră care 
situează această mină printre cele 
mai puternice exploatări in subteran 
din bazinul Olteniei. Cum acționează 
ei in prezent, ce măsuri se impun in 
continuare pentru a scoate la lumină 
tot mai mult cărbune ? Notăm, pen
tru inceput, citeva date din realizările 
obținute in ultima perioadă : luna 
ianuarie — 39 000 tone lignit ; februa
rie — 51 000 tone : martie — 90 000 
tone și aprilie 95 000 tone. Un salt 
substanțial al producției, care face 
cinste acestui harnic și destoinic co
lectiv și care va fi consolidat in lu
nile următoare.,

Deși producția realizată nu se si
tuează incă la nivelul planului pe 
acest an, este evidentă tendința con
stantă de creștere a extracției de căr
bune, de realizare a unui ritm de 
producție care permite indenlinirea 
și chiar depășire» sarcinilor din acest 
an. Așa cum s-au petrecut lucrurile 
in luna aprilie.

— Prevăzută cu trei secții de pro
ducție — ne informează inainerul-sef 
Nicolae Teslici — mina Mătăsari pre
zintă particularități specifice de ex
ploatare pe fiecare panou de abataj, 
generate de variabilitatea grosimei 
copertei și a rezistenței stratului de 
cărbune. Mai mult, unii oameni care 
nu prea aveau experiență în minerit 
se situau la nivelul „minimei rezis
tențe", in ideea că planul tot nu se 
poate face. Nu am impărtășit această 
mentalitate și nu am cedat în fața 

greutăților. Hotâritor pentru Realiza
rea planului de extracție pe 1980 
— mult sporit față de anul prece
dent — era să găsim și să aplicăm, 
încă din etapele de pregătire a ex
tracției, soluții tehnice adecvate prin 
care să diminuăm influența factorilor 
geologici și, totodată, șă asigurăm 
creșterea randamentului muncii in 
subteran. Studiind cu multă atenție 
dispunerea rocilor acoperitoare, oon- 
dițiiie acVifere din zona dealurilor 
Mătăsari. am ajuns la concluzia că 
imposibilul... este posibil 1

Detaliile ne sint explicate la fața 
locului in abataj. Astfel, prin reali
zarea unor panouri de abataj cu li
nia de front mai scurtă și alegerea 
unor zone de activitate unde se pot 
grupa mai multe lucrări, s-a dovedit 
că sint posibile ritmuri sporite de 
înaintare. Este vorba, de fapt, de 
efectuarea intr-o concepție nouă a 
unui volum complex de lucrări de 
deschidere și pregătire, menite să 
asigure noi panouri de exploatare, 
cu un randament de lucru superior, 
la nivelul planului de producție pe 
acest an.

Este meritul comuniștilor, al ce
lorlalți mineri din formațiile de îna
intare conduse de brigadierii Dumi
tru Dulgheru, Grigore Rotaru si 
Ștefan Bizocu. care, înțelegînd strin
genta acestor lucrări, au acționat cu 
înaltă dăruire, timp de peste sase 
luni. începind din octombrie anul 
trecut, si au realizat o viteză medie 
lunară de avansare în galerii de peste 
30il metri.

O primă materializare a eforturilor 
pentru redresarea producției a con
stituit-o punerea în funcțiune. în 
luna februarie a.c., a abatajului 48 
din panoul 9 : „Pregătit ne baza 
noii concepții — preciza inginerul-sef 
al minei — abatajul 48 are pentru 
noi un important rol. Pe de o parte, 
contribuie la creșterea substanțială a 
producției de cărbune ; pe de altă 

parte, demonstrează minerilor noștri 
că. și la Mătăsari se pot obține pro
ducții si viteze de avansare in aba
taje comparabile cu cele mai bune 
realizări ale ortacilor din Valea Mo- 
trului. De aceea am încredințat acest 
abataj unei brigăzi complexe formate 
din mineri harnici și perseverenți".

— Lucrez de peste 26 de ani in mi
nerit — ne-a spus Gavril Pop. bri
gadierul acestei formații — si știu că 
prin mărirea vitezei de avansare in 
abataj se obțin randamente superi
oare si, totodată, se pot preveni in 
zonele cu straturi acoperitoare groa
se unele greutăți create de presiune. 
Iată de ce noi am căutat si am apli
cat cu succes o soluție tehnică origi
nală. Este vorba de montarea pe 
complexul mecanizat, la capătul 
onus, a oelei de a doua combine de 
tăiere, ceea ce a determinat creș
terea producției pe abataj de ■ la 
1 200 tone la peste 2 000 tone lignit 
pe zi. Tăind zilnic cite 15 fișii de 
cărbune, am reușit să atingem pînă 
la sfirșitul lunii aprilie o viteză de 
200 metri, obtinind o producție de 
peste 60 000 tone lignit, ceea ce re
prezintă, în condițiile noastre, un re
cord de tehnică minieră. Și nu ne 
vom opri aici.

Progresele înregistrate în ultimul 
timp la mina Mătăsari sint elocvent 
relevate și de dinamica producțiilor 
zilnice realizate. Ele au sporit de la 
o medie de circa 1 500 tone lignit în 
anul 1979 Ia 1 900 tone în luna fe
bruarie, 3 400 tone în martie si 3 500 
tone in aprilie. In primele două de
cade ale lunii mai. cu trei abataje 
active producțiile medii zilnice s-au 
situat în jurul a 3 800 de tone căr
bune.

Sînt realizări îmbucurătoare, care 
ilustrează capacitatea colectivului 
de la mina Mătăsari de a spori zilnic 
producția de cărbune. Nu se poate 
spune însă că s-au pus în valoare 
toate posibilitățile. Avem în vedere, 

in primul rind, faptul că rezultatele 
obținute de brigăzi — atit cele de la 
extracție, cit și cele de la pregătire — 
sint încă inegale, unele situindu-se 
sub randamentul prevăzut. Și aceasta 
nu numai datorită condițiilor de ac
tivitate deosebite. Se manifestă încă 
unele abateri disciplinare : absente 
de la programul de lucru, cazuri de 
întreținere superficială a utilajelor în 
unele sectoare. Pentru a realiza revi
rimentul așteptat, care este pe de
plin posibil, se impun un plus de 
efort din partea întregului colectiv, 
întărirea ordinii, disciplinei si răs
punderii în muncă — direcții în care 
trebuie să fie mai energic concen
trată activitatea politico-educativă a 
organizațiilor de partid.

— Mina Mătăsari. ne-a spus la 
sfirșitul anchetei noastre ing. Gavril 
Baican. directorul întreprinderii mi
niere Jilț, dispune în prezent de 
condiții normale — dotare, efective, 
linii de front de lucru — pentru 
realizarea și chiar depășirea sarcini
lor de plan pe 1980. Acțiunile initiate 
aici in spiritul indicațiilor conducerii 
partidului sînt deosebit de valoroase, 
dar e necesar să fie continuate si 
aplicate cu si mai multă fermitate. 
Va trebui să se pună accentul pe 
omogenizarea formațiilor de lucru si 
pregătirea unor brigadieri buni orga
nizatori, pe asigurarea funcționării la 
parametrii planificați a utilajelor de 
bază. în ce ne privește, ne străduim 
și acționăm pentru a procura două 
noi complexe mecanizate si-mecanis
me de susținere perfecționate, adap
tate condițiilor specifice de exploa
tare de la Mătăsari. Totodată, am 
luat măsuri pentru a cuprinde un 
număr de circa 150 mineri din aceas
tă unitate în sistemul de calificare si 
perfecționare profesională.

Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scînteii"

- problema nr. 1 a
Activitatea din actuala campanie 

agricolă de primăvară din județul 
Dolj, deși mult mai bine pregătită 
decît în anii anteriori, a fost in bună 
măsură dereglată de condițiile at
mosferice nefavorabile, care au de
terminat unele situații puțin obiș
nuite pentru perioada în care, ne 
aflăm. In primul rînd, există perico
lul nerealizării planului de însămîn- 
țări la unele culturi de bază. Și la 
ora actuală, după cum ne-a informat 
tovarășul loan Dimian, directorul 
direcției agricole județene, în Dolj 
mai sînt de cultivat, printre altele, 
circa 6 000 hectare cu porumb, 
2 000 ha cu orez, 4 000 ha cu tutun, 
2 000 cu legume. Totodată, nu se 
poate face abstracție de faptul că 
întirzierea lucrărilor de întreținere 
a culturilor este cauzată și de ploile 
abundente, care au îngreunat execu
tarea prașilelor manuale și me
canice. Concluzia se impune de la 
sine : in condițiile mai dificile de 
lucru, din această primăvară este 
nevoie de o mobilizare excepțională 
a tuturor forțelor umane de la sate 
și a mijloacelor mecanice.

La începutul acestei săptămîni, 
după aii ta frig și ploaie, soarele și-a 
făcut apariția. încălzind ogoarele 
ca... in luna mai. In consiliul unic 
agroindustrial Rojiște am urmărit 
cum se acționează pentru a se reali
za exemplar obiectivele acestei pe
rioade : insămințarea tuturor supra
fețelor de teren rămase necultivate, 
și. buna întreținere a culturilor pră- 
șitoare. în acest consiliu mai erau 
de semănat 400 ha cu porumb și de 
plantat 500 ha cu tutun, iar prima 
prașiiă mecanică și manuală se 
făcuse doar pe 300 ha eu porumb, 
din cele 3 870 ha cultivate, iar la 
sfecla de zahăr — De 100 ha.

La sediul cooperativei agricole 
Rojiște discutăm cu contabilul-șef, 
de la care aflăm că inginerul-șef e 
la orezărie. Intr-adevăr, la orezărie, 
citeva zeci de femei executau cu
rățirea canalelor pentru aducțiunea 
apei. De ce așa de tirziu, cind acum 
era timpul să se facă insămințarea 
orezului ? Bineînțeles, justificările 
inginerului-șef se referă la timpul 
nefavorabil și starea terenului. Luind 
chiar de bune aceste argumente, ne 
întrebăm insă cum de a fost posibil 
ca în unitățile agricole vecine, din 
Tîmburești, apa să fie deja intro
dusă pe cele 120 hectare, iar la 
aceea din Mirșani să fie insămînțate 
cu orez 80 ha din cele 120 planifi
cate. Tovarășul Ion Blanete, pre
ședintele cooperativei agricole Rojiș
te, încerca să ne convingă că 

terenurile, deși învecinate, di
feră. Intr-adevăr, între aceste uni
tăți diferențe există, dar nu în ce 
privește starea terenului, ci în modul 
de organizare a muncii, de mobili
zare a forțelor pentru executarea la 
timp a lucrărilor. Iată un exemplu de 
cum este folosit aici timpul bun de 
lucru, de a cărui lipsă se face atita 
caz. Președintele cooperativei ne asi
gura că în cimp se află două semă
nători — care însămînțează porum
bul — și patru cultivatoare la execu
tarea primei prașile mecanice. Ne 
deplasăm la punctele de lucru indi
cate. Intr-adevăr, cele două semănă
tori se aflau la lucru. Căutăm și cele

CUM SE ACȚIONEAZĂ 
ÎN ACESTE ZILE 

ÎN UNITĂȚILE CONSILIULUI 
UNIC AGROINDUSTRIAL 

ROJIȘTE-DOLJ

patru cultivatoare, dar nu găsim 
nici unul. Președintele cooperativei 
habar nu avea de programul lor de 
lucru. Depistăm, în schimb* un culti
vator în curtea secției de mecaniza
re. Ne punem întrebarea : cum se pot 
afla în cimp patru cultivatoare, cînd 
secția de mecanizare are în dotare 
doar trei, din care unul e la sediul 
secției ? Și atunci, să ne mai mirăm 
de ce anul trecut aici s-au obținut 
doar 1 800 kg porumb la hectar, cind 
și acum, netrăgind învățămintele de 
rigoare, consiliul de conducere al 
cooperativei neglijează executarea la 
timp a lucrărilor de întreținere ?

Pe terenurile din sudul comunei 
Mirșani se muncea de zor. „Lucrăm 
azi cu aproape 1 000 de oameni la 
plantatul tutunului — ne spunea pre
ședintele cooperativei agricole din lo
calitate, tovarășul Alexandru Stoica. 
Pină la sfirșitul zilei vom planta peste 
40 ha, ritm ce ne permite ca pină pe 
25 mai să încheiem această lucrare". 
In această unitate nedumerește insă 
un lucru : de ce nu se face o rațio
nală repartizare a forțelor, astfel ca 
unele lucrări, care nu mai suferă 
aminare, să nu rămînă in urmă. Spu
nem aceasta deoarece la întreținerea 
celorlalte culturi nu prea s-a acțio
nat : prima prașiiă mecanică la po
rumb s-a făcut doar pe 100 ha, iar 
cea manuală pe 150 din cele 1 300 se
mănate. Sînt lanurile prea curate ? 
Dimpotrivă I Pe unele parcele buru- 

recoltei!
ienile au crescut ca porumbul și chiar 
mai mari

Cooperativa agricolă din Mirșani 
are 141 ha terenuri băltite și 123 ha 
cu exces de apă. De ani și ani aceste 
suprafețe au fost practic scoase din 
producție. In această primăvară însă, 
lucrurile s-au schimbat. Executîn- 
du-se o rețea de canale pentru eva
cuarea apei, au putut fi insămînțate 
60 ha cu porumb. Ce se întîmplă însă 
cu restul suprafeței ? Președintele 
cooperativei este de părere că situa
ția îl depășește. Oricum, problema 
acestor suprafețe de teren afectate de 
excesul de umiditate, care se extind 
și pe teritoriul unităților agricole în
vecinate, ar trebui să preocupe in 
măsură mai mare organele agricole 
județene pentru reintegrarea lor in 
circuitul agricol. Aceasta este o con
diție pentru realizarea planului de 
însâmînțări la fiecare cultură. Ridi
căm această problemă intrucît și in 
alte zone ale județului Dolj există 
întinse suprafețe de teren pe care 
apa băltește sau se află în exces.

In jurul orei 14,30 revenim la se
diul consiliului unic agroindustrial. 
Aici, directorul S.M.A. Rojiște, tova
rășul llie Albu, și inginerul-șef al 
consiliului, Iosif Popescu, erau într-o 
...ședință cu șefii secțiilor de 
mecanizare. Discutau dînșii despre 
necesitatea redistribuirii unor utilaje 
între unitățile agricole. O fi fost im
portantă această problemă, dar ne 
întrebăm de ce nu s-a ales o altă oră 
pentru ținerea ședinței ? Nicidecum 
atunci cînd soarele uscase destul de 
bine terenurile nisipoase și se putea 
lucra din plin.

Aspectele relatate dovedesc că fa 
unele unități agricole din consiliul 
unic agroindustrial Rojiște nu se ac
ționează încă cu toată convingerea și 
cu toate forțele, așa cum cer condi
țiile mai grele de lucru din această 
primăvară. Ceea ce se impune cu 
precădere acum este să se întreprin
dă acțiuni energice și imediate, astfel 
ca pe toate terenurile care au mat 
rămas să se încheie grabnic însămin- 
țările. Este o sarcină obligatorie pen
tru fiecare unitate agricolă, de care 
depinde realizarea integrală a pro
ducției la toate culturile. în aceeași 
ordine de idei, indiferent de starea 
vremii nu trebuie precupețit nici un 
efort pentru executarea prașilelor, 
lucrare la care trebuie mobilizați mai 
intii toți cooperatorii, pentru a nu 
lăsa nicăieri ca buruienile să dfjmu- 
iască recolta.

Aurel PAPADIUC 
Nicolae PETOLESCU 
corespondentul „Scînteii"
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PERFECTION AREA PREGĂTIRII

CADRELOR DE CONDUCERE

o investiție eficientă, cu efecte de lungă durată
De cițiva ani încoace, ori de cite 

ori m-am aflat pe meleagurile Si
biului. n-am scăpat prilejul să trec 
și pe la întreprinderea mecanică din 
Mîrșa. Motivul revenirilor : satisfac
ția descoperirilor pe care mi-a ofe
rit-o de fiecare dată acest modest și 
foarte harnic colectiv muncitoresc, 
animat permanent de spiritul noului. 
De la basculantele gigant, de 50 și 
100 de tone, asimilate în fabricație de 
circa un an de zile, cu multele și 
complicatele probleme tehnice solu
ționate operativ, cu inventivitate, și 
Dină la splendida bază sportivă de 
lingă uzină, închegată prin milioane 
de ore de muncă patriotică, totul in
cită aici atentia reporterului.

Ultima dată cind am trecut pe Ia 
Mirșa. la începutul acestei primăveri, 
in actualitate se. afla perfectionarea 
pregătirii echipei de conducere — 
tocmai se încheiase cea de-a doua 
etapă a cursului organizat în între
prindere cu spri
jinul Academiei 
„Ștefan Gheor
ghiu".

Simion Stoichi- 
tă. secretarul co
mitetului de par
tid. și ing. Ilarie 
Munteanu. direc
torul întreprinde
rii, oameni tineri, 
cu care am dis
cutat. iși pun se
rioase nădejdi în 
acțiuni. Din lunga 
retinut ideile cadru ale acțiunii, cu 
gindul că ar putea fi de folos șl al
tora.

într-o înșiruire cit de cit metodică 
a lucrurilor, se cuvine început intîi 
de toate cu :

SFERA DE CUPRINDERE. Cursul 
a avut trei segmente distincte : per
fectionarea echipei de conducere la 
care au participat 52 de persoane re- 
prezentînd toti factorii de decizie din 
întreprindere, de la membrii consi
liului oamenilor muncii și ai comite
tului de partid pînă la conducătorii 
formațiilor de lucru : pregătirea ca
drelor de conducere și execuție pen
tru realizarea de sisteme informatice, 
curs frecventat de 50 de persoane ; 
folosirea analizei valorii ca metodă 
de proiectare eficientă și reproiecta- 
re a produselor, curs absolvit de 12 
ingineri proiectanti si economiști.

Desfășurarea cursurilor în cadrul 
întreprinderii A asigurat astfel cu
prinderea întregii echipe de condu
cere și perfecționarea pregătirii sale 
într-un timp relativ scurt, în paralel 
cu desfășurarea normală a activității 
întreprinderii. Un avantaj cert al 
acestei forme de organizare l-a con
stituit faptul că a permis cadrelor 
didactice să lege temeinic noțiunile 
teoretice cu fenomenele reale exis
tente în întreprindere, ceea ce a asi
gurat o eficientă sporită însușirii cu
noștințelor.

Hotărirea de a se organiza în inte
riorul întreprinderii cursurile de per
fecționare a pregătirii cadrelor a fost 
determinată de necesitatea atingerii 
unor obiective precise, între care se 
înscriu la loc de frunte: obținerea 
unor rezultate superioare în toate 
domeniile de activitate prin valorifi
carea intensă a rezervelor interne ; 
cunoașterea și aplicarea de către toti 
membrii consiliului oamenilor mun
cii. de către celelalte cadre de con
ducere. a celor mai moderne si efi
ciente metode și tehnici de condu-

cere : realizarea unei noi atitudini, 
unitare, pe ansamblul echipei de 
conducere, față de problemele de or
ganizare și conducere. Deopotrivă, 
pregătirea echipei de conducere a 
fost orientată in direcția cunoașterii 
si aplicării sistemului informațional 
economico-social, cit și a realizării 
de sisteme informatice în scopul pro
movării conducerii bazate pe mijloa
cele de prelucrare automată a date
lor la toate nivelurile organizatorice. 
Pregătirea științifică solidă s-a îm
pletit strins cu preocuparea pentru 
ridicarea nivelului politico-ideologic 
al cadrelor de conducere.

Demn de reținut este faptul că 
aceste obiective au fost înfăptuite 
prin participarea activă, nemijlocită, 
a cursanților. Sugestivă ni s-a părut 
in acest sens remarca inginerului 
Ilarie Munteanu : „Rostul specialiști
lor de la Aeademia „Stefan Gheor
ghiu" l-am înțeles nu ca să ne dea

luțiilor propuse este de aproape 59 de 
milioane lei. Inginerul Munteanu tine 
să fie exact in exprimări, atrăgin- 
du-ne atentia că din această sumă 
trebuie scăzute cele 27,6 milioane Iei 
cit se estimează cheltuielile pentru 
aplicarea proiectelor și 200 mii lei re- 
prezentînd suma cheltuielilor necesi
tate de însăși desfășurarea acțiunii 
de perfecționare. Deci eficiența netă 
a acțiunii de perfecționare este de 
circa 31 milioane lei. Este o sumă 
importantă, obținută numai din... ști
ința organizării și conducerii.

Desigur, dintotdeauna soldurile po
zitive ale bilanțurilor au stîrnit nu
mai cuvințe de laudă. La cîstig, ni
meni nu strîmbă din nas. în cazul de 
fată este însă vorba de cu totul alt
ceva. Eficiența acțiunii de perfecțio
nare nu se măsoară cu precădere în 
expresie 
profundele mutatii 
cepția cadrelor de

La întreprinderea mecanică din Mîrșa, o expe
riență fructuoasă privind colaborarea dintre 
colectivul acestei unități și cadre didactice 

de la Academia „Ștefan Gheorghiu"

eficienta acestei 
lor pledoarie, am

cu lingurița cunoștințele, noi stînd și 
admirindu-i cițe lucruri interesante 
știu, ci șă ne învețe cum să folosim 
noi înșine cit mai bine... lingurița".

MODALITĂȚI DE STIMULARE 
A GÎNDIRII CURSANȚILOR. De
sigur, nu-i suficient doar să dorești 
activizarea gîndirii oamenilor uzinei . 
deosebit de importantă este în acest 
sens crearea cadrului apt să solicite 
participarea lor creativă. în cazul de 
față s-a acționat pe mai multe căi. 
S-a început prin efectuarea unor 
analize diagnostic în principalele do
menii de activitate ale întreprinderii, 
analize realizate chiar de cursanti. 
sub îndrumarea specialiștilor Acade
miei „Ștefan Gheorghiu". Pe baza 
concluziilor acestor „autodiagnostice" 
s-a stabilit tematica cursurilor de 
perfecționare. Paralel cu desfășurarea 
cursurilor au fost elaborate proiec
tele de organizare si conducere, care 
au fost riguros axate pe necesitățile 
reale, concrete ale întreprinderii. Ul
tima verigă a solicitării gîndirii 
cursanților a constituit-o susținerea 
proiectelor și valorificarea soluțiilor 
propuse- în desfășurarea acestui pro
ces complex, specialiștii Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" au acționat aido
ma unui catalizator. Ei și-au făcut 
din plin simtită prezenta atit în ce 
privește elaborarea programei cursu
rilor, în desfășurarea acestora. în sta
bilirea tematicii proiectelor, cît 
îndrumarea cursanților — în 
fazele de elaborare a lucrărilor.

FINALITATEA
sosit momentul să ne întrebăm 
foloase concrete a avut întreprinde
rea din Mîrșa de pe urma acestei ac
țiuni ? O întrebare cît se poate de fi
rească. In orice domeniu al vieții 
economico-sociale. cheltuirea fondu
rilor trebuie să aibă o finalitate pre
cisă. Cu atit mai îndreptățită este aș
teptarea eficientei în ce privește pre
gătirea cadrelor.

Al doilea ciclu de pregătire s-a în
cheiat cu elaborarea a circa 60 de 
proiecte. Eficienta antecalculată a so-

ACȚIUNII.

si in 
toate

A 
! Ce

bănească, cît mai ales în 
declanșate în con- 
condueere, a spe
cialiștilor 
prinderii 
esenței actului de 
organizare și con
ducere a activită
ții productive. 
Cert este că după 
plecarea specia
liștilor Academiei 
„Ștefan 
ghiu" din 
prindere, 
rămas un climat 

propriu activității de autoperfecționa- 
re. adeziunii generale fată de nou. s-a 
instituit un limbaj comun de tratare 
a diferitelor aspecte noi ce apar, s-a . 
accentuat preocuparea pentru găsirea 
in colectiv a celor mai bune soluții 
de abordare și rezolvare a sarcinilor 
în scopul creșterii performantelor în
tregului colectiv. Cred că acestea sint 
roadele cele mai mari, adeverind că 
este vorba realmente de o investiție 
cu efecte de lungă durată.

Ne-am dat seama de acest adevăr 
parcurgind cîteva secții importante 
ale întreprinderii. Ni s-au prezentat 
aici numeroase mașini-unelte clasice, 
care. în alte condiții, erau de mult la 
fier vechi, dar care, prin efortul de 
gîndire al unor tineri ingineri, au 
fost transformate în mașini de inaltă 
performantă tehnică : am admirat in
geniozitatea unor soluții tehnologice 
gîndite în întreprindere, cu efecte 
impresionante atit pe planul creș
terii productivității muncii, 
și al reducerii consumurilor 
materiale și energie 
ne-am convins cît de 
sînt. căutările pentru a se extin
de cît mai mult posibil sistemul 
de lucru la mai multe mașini. Aici la 
Mîrșa se caută mereu soluții noi, se 
gindește fără contenire. Fără îndoială, 
„apetitul" pentru nou, fermentul cău
tărilor novatoare îsi au adine înfipte 
rădăcinile tocmai în marea atentie 
care se acordă aici perfecționării pre
gătirii cadrelor, cunoașterii si utili- ■ 
zării celor mai noi metode și tehnici 
de organizare și conducere eficientă 
a activității productive. Tocmai de 
aceea organizația de partid. în 
strinsă colaborare cu conducerea în
treprinderii, intenționează continua
rea acestei experiențe în perspectiva 
trecerii întregului personal printr-o 
formă adecvată de perfecționare a 
pregătirii.

Se vede că avem încă destule mo
tive pentru a reveni la întreprinde
rea mecanică din Mîrșa.

intre- 
asupra

Gheor- 
între- 

aici a

cit 
de 

electrică, 
temeinice

Ioan ERHAN

Șezătoare în comuna Derești, județul Maramuieș

t
PROGRAMUL 1

18,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,30 Emisiune In limba germană
18.25 Tragerea Loto
18,35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18,5-0 1091 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Prim plan. Maistrul Ion Dragu
19,45 Cîntec mindru românesc

PE MICUL ECRAN:

„Porțile albastre 
ale orașului"

20. M) Reflector
30,30 Film artistic: „Melodiile Broad- 

wayului". Premieră TV.
23,05 Telejurnal

PROGRAMUL 2

16.30 O viață pentru o idee : acad. Radu 
Cernătescu (1894—1958)
Blocnotes — informații utilitare17.90

17.20 Mari ansambluri folclorice
17,30 Dicționar cinematografic
18,50 M01 de seri
19.00 Telejurnal
19.35 Concertul- Filarmonicii „George 

Enescu". Transmisiune directă de 
la Ateneul Român

22,05 Telejurnal

De la Institutul de marina
„Mircea cel Bătrîn" din Constanța

a absolvit liceul ori că este în ulti
mul an de studii ; aprecierea activi
tății școlare eliberată de conducerea 
liceului (pentru cei încadrați tn pro
ducție vor aduce în plus aprecierea 
activității profesionale de la locul de 
muncă, eliberată de conducerea între
prinderii sau secției) ; certificat de 
naștere în copie legalizată : buletin 
medical (R.B.W., radioscopie gastro- 
duodenală, radioscopie pulmonară) si 
adeverință eliberată, de circa sanitară 
de domiciliu privind bolile cronice si 
.acute în stare transmisibilă: patru 
fotografii 3/4. Odată cu aceste acte, 
candidatii vor depune și două dosare 
tip mapă, pe care îsi vor scrie 
numele. La concursul de admitere se 
primesc numai, bărbați care nu depă
șesc virsta de 25 de ani.

Ministerul Transporturilor Si Tele
comunicațiilor recrutează candidați 
pentru Institutul de marină „Mircea 
cel Bătrin" Constanța, secția trans
port maritim.

Institutul de marină „JVJircea cel 
Bătrîn" este instituție militară de în- 
vățămint superior tehnic de speciali
tate și pregătește cadre pentru mari
na civilă, întreprinderea de exploa
tare a flotei maritime „NAVROM" 
Constanta, in specialitățile : naviga
ție (ofițeri maritimi punte) ; electro
mecanică navală (ofițeri maritimi 
electromecanici și ofițeri maritimi 
electricieni).

Admiterea în Institutul de marină 
se face pe bază de concurs, care se 
va desfășura potrivit prevederilor 
din broșura „Admiterea în îțjvăță- 
mintul superior 1980", editată de Mi
nisterul Educației și Invătămîntului. 
înscrierea la concursul de admitere 
se face la Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor — Departamen
tul Transporturilor Navale, biroul 
personal-invățămint, numai pentțu 
candidatii care au domiciliul in Bucu
rești. pînă la data de 21 iunie 1980.

Candidații din alte , localități pot 
obține relații la telefon 1 9100, in
terior 652, întreprinderea de exploa
tare a flotei maritime „NAVROM" 
Constanța — biroul învățămînt.

Pentru înscrierea la concurs, can
didatii vor depune la comisia de se
lecționare următoarele acte : diploma 
de bacalaureat in original sau ade
verință din care să rezulte că elevul

un film
„Albastra . zare a 

morții" — povestirea 
pe care am văzut-o 
așeară pe micul ecran 
sub titlul „Porțile al
bastre ale orașului" — 
este, tipologic, o altă 
„adunare liniștită" pes
te care cad cruciale 
evenimente ale istoriei, 
„adunare" încărcată, 
spre deosebire de 
cealaltă, din prima 
„întîlnire din pă- 
minturi", de tragis
mul unei teribile ame
nințări sub care ea se 
incăpăținează totuși să 
reziste păstrindu-și 
coerența și calitatea 
organică. Mereu răvă
șită de semnele mor- 
ții, ale războiului, dar 
mereu refăcută de o 
secretă și inepuizabilă 
coeziune a oamenilor 
care compun bateria 
tunarilor de la Oto- 
peni : o „adunare li
niștită" rămine, sub 
orice împrejurări vre
melnice s-ar petrece 
(versiunea ei eter
nă. ceremonios-..oficia
lă" fiind celebra adu
nare de Ia fierăria lui 
Iocan), metafora plină 
de patos existențial și 
simbolul acelei uma
nități rurale cu valori 
perpetuate din gene
rație în generație. 
Este locul vrăjit sau 
„cercul magic" din 
care mereu pleacă in 
lume și la care mereu 
se reîntorc toți moro- 
mețienii după ce și-au 
îndeplinit destinul, vo
cația vieții și a iubirii, 
chemarea irezistibilă 
spre fericire. Ca pre
tutindeni in marea 
creație a lui Marin 
Preda, și în această 
scurtă și aparent sim
plă „povestire de 
război" coexistă mai 
multe straturi, etaje 
ale realității. Este mai 
întii cercul realității 
exterioare, imediat vi
zibilă : războiul, atacu
rile bombardierelor 
nemțești respinse de 
bateria tunarilor ale 
căror șanse se împuti-

scris de Marin Preda
nează văzind cu ochii. 
La acest nivel se pro
duce o integrare a unui 
„străin", a unui in
trus, sublocotenentul, 
în lumea țărănească a 
subordonaților săi. 
Căci haina ostășească 
a eroicilor apărători ai 
Capitalei nu schimbă 
nimic din structura 
adincă a grupului de 
tunari : ei sint un 
eșantion al lumii țără
nești, iar în bătălia pe 
care o duc resursele 
rezistenței disperate și 
ale eroismului rezidă 
într-o imbatabilă în
credere și dragoste de 
viață. Ei opun morții, 
spaimei ce i-ar putea 
infringe chiar inainte 
de a cădea secerați de 
glonțul vrăjmaș, bara
jul unei indestructi
bile vocații a firescu
lui și a simplității 
esențiale a vieții și 
experienței lumii din 
care vin. Fenomenele 
absurde, al căror în
țeles le scapă, ii în- 
spăimintă : „băiatul de 
la țară e un om rezis
tent, dar cu o gîndire 
formată că toate pe 
lume au un înțeles și 
cind ei nu-1 vede îl 
cuprinde spaima". A- 
ceastă foame de sens 
este într-adevăr em
blematică, ea îșl pune 
pecetea pe întreaga 
lume a operei lui Ma
rin Preda, necurmată 
luptă cu absurdul, cu 
tot ceea ce jignește 
puterea de înțelegere 
a omului și umilește 
conștiința lui superi
oară. De aceea, absur
dul, bizarul introduse 
fatal in viață de eve
nimente ca războiul, 
in care omul iși vede 
negată vocația con
structivă, sînt privite si 
consemnate „realist,", 
rece, ca o curiozitate 
sau deformare a lu
crurilor : formă de 
dezacord și respingere 
a lor. de refuz al dez
ordinii care strîmbă și 
urițește „linia vieții". 
Regăsim toate acestea

atit într-un roman cum 
este „Moromeții", cit 
și în scurta povestire 
care a generat filmul 
„Porțile albastre ale 
orașului", opere în 
care miza, mare, ră
mine aceeași : apăra
rea valorilor ce asigu
ră demnitatea omu
lui, luminează rostul 
său în lume și satis
fac setea lui de feri
cire. Căci in întreaga 
operă a lui Marin 
Preda mereu este în 
joc apărarea unei 
„adunări liniștite" — 
cu ordinea valorilor 
netulburată. Ca de atî- 
tea ori, și adunarea 
aceasta din povestirea 
filmată se menține 
„liniștită", neinspăi- 
mintată în fața morții 
prin puterea retrăirii 
— chiar fragmentară, 
întreruptă de realita
tea brutală — a mo
mentelor esențiale și 
eterne ale existenței : 
iubirea, căsătoria, în
temeierea familiei, co
piii. „Fiind de aceeași 
virstă. iși povesteau 
(mai ales cei neînsu- 
rați) istorii cu fete de 
care duceau dorul, 
fără ascunzișuri sau 
tăceri secrete...". Can
doarea aceasta expri
mă, in pofida fragili
tății ei, valori morale 
și sufletești ce nu pot 
fi distruse. In acest 
sens, tîrzia povestire 
„Albastra zare a mor
ții" rămine, prin re
cursul la valori vechi 
din primele nuvele și 
din „Moromeții", o 
tulburătoare mărturie : 
în fața celor mai cum
plite amenințări ale 
istoriei, scriitorul iși 
întoarce fața și revi
ne spre lumea copi
lăriei, a permanențe
lor, a satului pe care 
era stăpin și ale cărui 
valori i-au dat acea 
siguranță și seninăta
te ce pecetluiesc o 
mare moștenire liter 
rară și umană.

C. STANESCU

//
TINERI DIRIJORI"

Cea de-a Il-a ediție a Festivalului 
„Tineri dirijori", realizat la Piatra 
Neamț, a demonstrat cît se poate de 
clar faptul că rezerva de talente 
in aria dirijatului simfonic se ara
tă promițătoare. Există în momentul 
de fată tineri dirijori bine pregătiți, 
muzicieni in adevăratul sens al cu- 
vintului care nu doresc decit să se 
perfecționeze, sâ-si exercite din plin 
profesiunea. La pupitrul orchestrelor 
simfonice din Capitală, din orașele 
tării, ori de cite ori au fost invitați, 
au dovedit că știu să imprime o anu
me prospețime a discursului, să ple
deze pentru claritate, pentru ca cir
cuitul intelegerii muzicii să fie ime
diat stabilit ; au etalat nu numai ti
nerețea vîrstei dar și, așa cum este 
firesc, tinerețea spiritului, franchețea 
exprimării, eficienta stilului deschis, 
în cele din urmă, vigoarea școlii 
noastre de interpretare. Tineri diri
jori cărora publicul le urmărește 
lansarea, evoluția, tineri •dirijori care 
propun, in general, marelui public, 
valori ale muzicii. Festivalul amin
tit poate fi un convingător exem
plu. In cele 3 seri și-au propus 
să demonstreze că Beethoven este 
contemporanul nostru. în sensul pre
zentei operei sale în conștiința celor 
ce scriu istoria ultimelor decenii ale 
veacului XX, că paginile romantice 
trăiesc astăzi o nouă tinerețe, iar 
strălucirea unor opusuri românești 
consistă în tălmăcirea elevată. în no
bila transfigurare a fibrei de cîntec 
și joc popular-. Drept argumente au 
ales : creații beethoveniene aparți- 
nind acelei „perioade eroice" care 
începe cu anul 1800. perioadă asemă
nată nu o dată cu „un lanț grandios 
de munți" în care pot fi distinse 
culmi impresionante, văi cărora nu le 
cuprinzi, cu ochii, adincul, suișuri 
abrupte și care se numesc de fapt : 
Simfonia a IlI-a — „Eroica", Simfonia 
a V-a, a „Destinului", Simfonia a 
IX-a, uverturile : „Coriolan". „Eg- 
mont", „Leonora" nr. 3 ; apoi mo
mente de referință in creația roman
tică : Uvertura „Tragica" de Brahms, 
Simfonia Determinată de Schubert,

poemul „Finlandia" de Sibelius etc. ; 
si. momente fără de care istoria mu
zicii românești, de azi și de ieri, nu 
se poate scrie : Rapsodia a Il-a de 
George Enescu, Jocuri românești de 
Paul Constantinescu. Trei dansuri 
românești de Th, Rogalski. „Jocuri 
11“ de Sabin Pautza...

13 tineri dirijori în fata publicu
lui din Piatra Neamț, alături de un 
entuziast colectiv — orchestra sim
fonică din Bacău, nu de mult aplau
dată alături de Ovidiu Bălan in
tr-un concert bucureștean. Nu A fost 
o competiție, dar melomanii (să nu

Andriesei (absolvent al cursurilor de 
perfecționare ale celebrului Hans 
Swarowski), Dorin Frandeș (absol
vent al conservatorului clujean, clasa 
prof. Emil Simon), și. o surpriză, vi
zibilă in tălmăcirea piesei „Jocuri II" 
de Pautza, la Viorel Ardeleanu (dis
cipol al profesorului C. Bugeanu, 
observatei- atent al artei Iui 
Celibidache). Se poate discuta despre 
concizia, claritatea. Indicațiile adre
sate compartimentelor orchestrei, 
verva unora dintre cei mai tineri 
participanti: în primul rînd Teodor 
Romașoanu, apoi Emil Aluaș (des-

Din nou despre rezerva de noi talente 
în arta dirijorală și modul cum este folosită

uităm că în acest oraș există un 
public bun cunoscător al muzicii) au 
făcut distincție intre artistul cu ex
periență și cel care suie pentru pri
ma oară la pupitrul unui colectiv 
simfonic, între cel care a studiat di
rijatul sub îndrumarea unui maestru, 
într-un institut de învățămînt supe
rior și cel care conduce orchestra, 
cunoscînd tainele sonorităților, ale 
mecanismului ei. dinlăuntrul acestui 
organism complex și complicat, după 
un stagiu de ani de zile ca instru
mentist; au sesizat deosebirea dintre 
cel care dirijează săptămînă de săp- 
tămînă și cel care se întilneste cu 
orchestra în calitate de dirijor, o dată 
pe an si bineînțeles... am putea con
tinua suita comparațiilor, dar 'o vom 
încheia amintind-o pe cea mal simplă 
și1' cea mai vizibilă, de la desfă
șurarea primelor măsuri, „bara" 
între artistul de talent si cel 
exersat. Astfel, se poate vorbi despre 
talentul, temperamentul, fantezia im; 
puse fără discuție de bagheta lui 
Didu Marian, despre maturitatea 
gîndirii. capacitatea de interiorizare, 
gestul clar indicînd pătrunderea spre 
esență — atributele dirijorilor Petru

prinzînd vigoarea lirică a rapso
diei enesciene). Al. Iosub. S-a ob
servat la Radu Chișu, Marian Soare, 
cum vibrația lăuntrică, adincă, in
tensă caută forme directe de ex
presie, de declanșare, de fuziune e- 
moțională cu ansamblul simfonic, cu 
publicul și, dimpotrivă, la N. Racu 
dorința de a împleti cunoștințele 
despre partitură cu o anume gene
rozitate care să poată da adevăr mu
zicii. în fine, prezența lui A. O. Popa 
și a Măriei Nistor — ambii condu
cători ai unor cunoscute ansambluri 
camerale („Quod libet musicum" și, 
respectiv, orchestra „Simfonietta") — 
în momente beethoveniene. participa
rea lui Radu Ciorei la seara româ
nească în care s-au dezbătut cîteva 
ramificații folclorice, cu cele „Trei 
dansuri românești" de Rogalski.

Așadar, 13 tineri dirijori, fată în 
față cu publicul din Piatra Neamț, în 
3 seri de muzică. Dincolo de emoția 
unei nedeclarate competiții, după 
cum spuneam, de posibilitatea cu
noașterii exacte, a evaluării obiecti
ve a forțelor, a talentelor Interpreta
tive in aria dirijatului simfonic s-a 
desprins, dealtfel, ca și la prima

ediție a acestei manifestări organi
zate de Colegiul criticilor muzicali 
din A.T.M. în colaborare cu fprurile 
județene de cultură, o idee mult mai 
importantă : tinerii dirijori trebuie 
să aibă posibilitatea confruntării per
manente cu publicul, deci, impli
cit. posibilitatea perfecționării, a de- 
săvirșirii. meșteșugului lor. posibili
tatea exercitării, fără intermitențe, a 
profesiunii pe care și-au ales-o si 
pentru care dovedesc aptitudini, 
înzestrare, talent. De fapt, la „Ate- 
lierul-Dezbatere", colocviul care a 
avut loc, după concerte, 
tă sugestie a fost 
iar ca 
trebările : De ce 
posturile vacante de dirijori de la 
unele orchestre simfonice din tară? 
De ce competițiile care se tin aproa
pe anual, pentru desemnarea „celui 
de-al doilea dirijor" și la care in
strumentiștii orchestrelor sînt che
mați să-și spună părerea, să noteze 
candidatii. au ajuns simple formali
tăți, de regulă, fără finalitate? De 
ce nu se programează mai constant, 
sistematic, în concerte, tinerele spe
ranțe ale baghetei? De ce la o astfel 
de manifestare, cum a fost cea de la 
Piatra Neamț, au lipsit directorii fi
larmonicilor, primii dirijori ai or
chestrelor simfonice din țară ? Dacă 
numim „conștiință profesională", „co
legialitate" gestul tînărului dirijor 
Ovidiu Bălan, directorul orchestrei 
simfonice din Bacău, cel care a pre
gătit. de fapt, împreună cu întregul 
său colectiv, acest festival, deloc sim
plu (să ne gîndim : 14 opus-uri sub 
bagheta a 13 dirijori 1). nu putem să 
vorbim despre „nepăsare" atunci cînd 
ne referim la atitudinea acelor direc
tori de Instituții muzicale care sînt, 
de fapt, direct interesați de calitatea 
pregătirii, de capacitatea acestor 
tineri interpreți?

întrebări și probleme de al căror 
răspuns si de a căror soluționare de
pinde 
greșul 
j orale.

aceas- 
făcută. 

în- 
nu se ocupă
mereu

laitmotive au revenit

în bună măsură însuși pro- 
dorit si necesar al artei diri*

Smaranda OȚEANU

Romanul lui Nicolae 
Țic, sub aparenta unui 
titlu poetic, derutant la 
prima vedere, e o frescă 
politică a societății roma
nești în primii ani de după 
primul război mondial. 
Ne aflăm in 1920—1921, 
anii de pregătire și de 
declanșare a grevei gene- 

' rale a muncitorilor din 
România și, în final, de 
întemeiere a Partidului 
Comunist Român.

Președinte al Consiliului 
de Miniștri, chemat să 
salveze tara într-un mo
ment de criză economică 
și politică, e generalul 
Artur Vlădoianu. eroul 
de la Mărășești. recte 
generalul Alexandru Ave- 
rescu. Nicolae Tic are în 
această carte personaje 
cu o evidentă cheie, des
pre care spune intr-o 
notă-avertisment că e nu
mai o coincidentă explica
bilă. „cind literatura se 
inspiră din viată". Gene
ralul este ajutat de Alee 
Arcudeanu (ca ministru de 
finanțe si apoi de inter
ne). personaj deosebit de 
interesant, care tine si 
un jurnal fidel, jurnal pe 
care autorul îl folosește 
ca documentare. E lesne 
de dedus că e vorba de 
Constantin Argetoianu. Ca 
să-și deruteze cititorii, 
Nicolae Tic îl introduce 
undeva ca personaj alu
ziv. și pe numele său real. 
Demonstrația cheilor de 
personaje se poate face 
cu succes aproape pînă la 
ultimul, dar interesul căr
ții nu constă, cu excepția 
generalului, în personaje, 
ci în caracterul ei de 
frescă social-politică.

S-ar putea spune, din
tr-un anume punct de ve
dere, că personajul prin
cipal al romanului e clasa 
muncitoare care acționa 
în mod' unitar, a cărei 
voință funcționa intr-un 
singur șuvoi. în care 
se anihilaseră deosebirile 
de principii, mai mult 
de nuanță organizatorică. 
Muncitorii, organizați, cu 
un sediu central, cu o ga
zetă (Socialismul) și cu 
un Buletin de informare, 
erau conduși de Cornes- 
cu (deputat socialist), Ar- 
deanca si Malevici. E de 
prisos a mai spune că lu
crătorii erau înfometați, 
că. li se plăteau salarii 
mici si cu mari întîrzieri. 
că munceau cu mult 
peste cele opt ore le
giuite.

Generalul fusese adus la 
conducerea țării, după re
tragerea strategică a gu-

vernulul Băileanu (alias 
Brătianu) cu intenția de 
a-1 pune să rezolve o mare 
criză social-politică : în
vingătorul de la Mărășești 
se bucura de o mare stimă 
și chiar de dragostea ma
selor ; in mediul țărănesc 
simpatiile mergeau pînă 
la un fel de mitologizare. 
Dar Vlădoianu avea, in 
realitate, o vocație de per
sonaj politic contradicto
riu și acest caracter al 
eroului reiese și din roma
nul lui Nicolae Țic. Deși 
nu era moșier, ca minis
tru de război reprimase 
răscoala țăranilor din 1907. 
Acum, tot el era chemat 
să înfăptuiască reforma

sează deloc aspectul de 
narațiune în narațiune sau 
descripțiile monografice de 
evenimente. Din mozaicul 
de fapte, el pune accentul 
pe cîteva, incit simbolu
rile cărții sint mai mult 
elemente de accent social- 
politic și de atmosferă. 
Dintr-un anume punct de 
vedere narațiunea urmea
ză un flux cinematografic.

Ne sînt prezentate miș
cările muncitorești (de
monstrații. greve, arestări, 
secvențe de la închisoarea 
Jilava, întruniri la sediu, 
parlamentări cu guvernul, 
scene de familie etc.) ; în 
mod alternativ sînt pre
zentate burghezia și mo

Nicolae ȚIC

„Pînă mă întorc,
visează"

agrară, dar să înăbușe, de 
astă dată, mișcările mun
citorești. Romancierul îl 
caracterizează in mod 
convingător : „Acest vestit 
erou de crîncene bătălii 
se pierdea ușor în înfrun
tările politice, obosea re
pede, și era gata să se re
tragă pe margine, tocmai 
cînd mai avea de făcut 
doar un pas pînă la victo
rie. Pe semne că uniforma 
militară și tonul cazon 
explicau în bună parte si
guranța dovedită pe 
cimpul de luptă. în haine 
civile, fără capelă și cen
tura de care să se agațe, 
se arăta adesea șovăitor, 
lipsit de fler și de replică".

Nicolae Țic abordează 
epoca (și chiar îl interpe
lează pe general), printr-o 
imaginară întoarcere în 
timp, astfel că narațiunea 
e concepută ca o expune
re a unor realități contem
porane autorului, care in
tervine uneori cu replici 
în acțiunea istorică. Din 
acest punct de vedere ro
manul capătă o turnură 
epică modernă. Acțiunea 
se concentrează, cu toate 
detaliile ei, in numai trei 
sute si ceva de pagini, 
deși — ca roman frescă — 
autorul ar fi putut-o ex
tinde în cîteva volume. 
Dar pe autor nu-1 intere-

șierimea, sint prezentate 
periferia și Calea Victo
riei, romanul fiind in 
toate fibrele lui o carte 
a Bucureștilor. Nicolae 
Țic excelează în prezenta
rea exterioarelor citadine.

Totul este paralel, cele 
două lumi. cele dquă 
clase în luptă ale socie
tății românești sint prin
se în manifestările lor 
specifice. Caricarea. dusă 
pînă la limita permisă a 
personajelor din păturile 
avute, ne ajută nu atit ca 
să cunoaștem aceste cate
gorii sociale, cit să ne ex
plicăm mai bine eveni
mentele epocii. Din a- 
ceastă suită caracterolo
gică sînt citabile portre
te ca acela al moșieresei 
amazoane, posesoarea 
nui cline unic, Zița 
gintaru-Bercești. al 
nistrului 
cudeanu, 
tonul cu 
ingenios 
torturilor, care nu se dă 
in lături de la nimic pen
tru a stăvili valul de gre
ve. al locotenentului Cu- 
dalbu cel care-1 salvase 
printr-o întîmplare pe ge
neral de la moarte (pe 
front) și care specula a- 
cum fără rușine și măsu
ră aceste fapte etc.

i u- 
Ar- 
mi- 
Ar- 

bas-
de interne 
nelipsit de 
miner de argint, 

iit inventarea

Sint memorabile prin 
demnitate și sinceritate 
portretele greviștilor Pe
tre Spirea, Ilie Gorganu, 
Nedelcea Bîrsan, Vasile 
Andron etc. Un loc a- 
parte ocupă în această 
categorie un personaj 
liant, Vlad Stanca, rudă 
cu soția ministrului de 
interne, socialist sincer, 
închis la Jilava (șl scos 
de acolo printr-o inge
nioasă farsă).

Portretul central, cel 
mai realizat, dedus mai 
ales din înlănțuirea fap
telor, e acela al genera
lului, omul care — cu 
multă bună credință, dar 
și cu o doză de naivitate
— credea că prin măsuri 
de austeritate și prin sa
crificii, ca pe front, prin 
militarizarea întreprin- 
deriloi- putea să salveze 
țara. Dar toate manevrele 
politice pe care le iniția 
sau numai le credita aco- 
perindu-le cu personali- »; 
tatea sa sau cu mitul 
eroic cu care venea de pe 
front n-au făcut nimic 
altceva decit să pregă
tească — in mod necesar
— condițiile închegării u- 
nei solide unități a mun
citorilor.

Romanul are scene me
morabile : întilnirea din
tre general și greviști, în
tilnirea cu fostul său 
dascăl, călugărul Gher
man, care-i prezice că vin 
vremurile visate de mun
citori. scena din cabinetul 
de toaletă al zveltului 
general, cind Arcudeanu 
este pus cu toată obezi
tatea lui să stea pe un 
scăunel așezat într-un 
spațiu de carceră.

Titlul cărții e un sim
bol ; cu aceste cuvinte 
(„Pină mă întorc, visea
ză !“) se desparte Vlad 
Stanca de iubita sa. cind 
e arestat. Generalul e 
pus să audă și el aceste 
cuvinte din gura unei fe
mei, la a doua arestare, 
după 8 mai 1921. a lui 
Vlad Stanca. Replica fi
nală a autorului, la retra
gerea simbolică din isto
rie. e și cea mai bună ex
plicare a cărții, și anume 
că generalul nu a înțeles 
nici unde pleca bărbatul 
acela și nici la ce trebuia 
să viseze femeia lui pînă 
la întoarcere. Căci gene
ralul. cu toate calitățile 
Iul morale, cu toată ade
renta sa la clasele de jos 
și la idealurile lor, nu a 
putut înțelege istoria de
cit pe cimpul de luptă.

Emil MÂNU

OLT • Secția de propagandă 
a Comitetului județean Olt al 
P.C.R. a organizat la Slatina o 
dezbatere ideologică pe tema 
„Creșterea eficienței economice, 
obiectiv central al politicii eco
nomice a partidului. Documen
tele Congresului al XII-lea al 
P.C.R. despre creșterea eficien
ței economice". La dezbatere au 
participat cadre de conducere 
din unitățile economice, secre
tari și secretari adjuncți al comi
tetelor de partid, alți oameni ai 
muncii. (Emilian Rouă).

VRANCEA • Festivalul arte
lor „Miorița", aflat Ia prima 
ediție în organizarea Comitetu
lui de cultură și educație so
cialistă al județului Vrancea, s-a 
remarcat prin calitatea si diver
sitatea acțiunilor desfășurate 
pînă acum ca un capitol de ți
nută înscris in programul ma
nifestărilor etapei de masă a 
Festivalului național „Cintarea 
României". La Focșani și in 
alte localități au fost deschise 
expoziții de pictură și artă

populară ; s-au organizat expu
neri și dezbateri, întilniri eu 
scriitori și directori de edituri, 
recitaluri de poezie patriotica, 
spectacole ' cultural-artistice. 
(Dan Drăgulescu).
• SIBIU. Sub auspiciile Aso

ciației scriitorilor din Sibiu s-au 
desfășurat Colocviile de critică 
ale revistei „Transilvania", pres
tigioasă manifestare literară a- 
flată la a patra ediție, cu tema : 
„Lectura modernă și operele 
clasicilor", fiind consacrată cen

tenarului Tudor Arghezi, (Ni
colae Brujan). „

ARGEȘ 9 în organizarea Con
siliului municipal de educație 
politică și cultură socialistă Pi
tești se desfășoară între 22 și 
25 mai Festivalul concurs de 
muzică cultă și dans clasic 
„Darclee", ediția a V-a. Participă 
110 concurenți din Capitală și

din numeroase județe ale tării. 
(Gheorghe Cîrstea).

VÎLCEA. 9 La Rm. Vîlcea 
s-a desfășurat un simpozion pe 
tema „Factori care determină 
ridicarea conștiinței socialiste la 
nivelul cerințelor actuale", eu 
participarea unor activiști din 
domeniul propagandei, secretari 
ai comitetelor de partid, profe
sori de științe sociale, munci

tori din întreprinderile- muni
cipiului. ® La Casa de cultură 
a sindicatelor din Rm. Vîlcea a 
avut loc o sesiune de comuni
cări științifice, sub egida Insti
tutului central de chimie Bucu
rești, în colaborare cu Centrul 
de cercetări chimice si Cen
trala industrială de produse 
anorganice Rm. Vîlcea. Au fost 
prezentate 5Q de comunicări- 
(Ion Stanciu).

BACĂU. 9 în cadrul manifes
tărilor dedicate sărbătoririi a

2 050 de ani de la întemeierea 
primului stat dac centralizat și 
independent, la Tg. Ocna s-au 
desfășurat, timp de trei zile, am
ple acțiuni științifice și cultural- 
artistice sub genericul „Omagiu 
eroilor". Manifestările au debu
tat cu o sesiune de comunicări la 
care și-au adus contribuția ca
dre universitare, cercetători, mu
zeografi. Programele artistice au 
fost susținute de formații profe
sioniste și de amatori din Bacău 
și Tg. Ocna. (Gh. Baltă).

VASLUI • In sala teatrului 
„Victor Ion Popa" din Bîrlad 
s-a desfășurat un schimb de 
experiență organizat de Comi
tetul județean al femeilor, cu 
participarea membrelor cluburi
lor „Femina" din Vaslui și Bir- 
lad, Huși și Negrești, avînd 
drept temă dinamica demogra
fică mondială și națională și 
implicațiile ei economico-so- 
eiale și culturale. (Vasile 
Vasîi).
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să acceptat! sincerele mele mulțumiri pentru felicitările și 
bunele urări pe care Excelența Voastră a avut amabilitatea să mi le 
transmită cu ocazia Zilei naționale a Norvegiei.

OLAV V
Regele Norvegiei

<

Vizita ministrului afacerilor administrative din Maroc
La invitația Frontului Democrației 

și Unității Socialiste, în perioada 
17—22 mai 1980, Mansouri Ben Aii, 
membru al Comitetului Executiv al 
Partidului Mișc^-ea Populară din 
Maroc, ministrul afacerilor adminis
trative, deputat in Parlamentul ma
rocan, președintele Asociației social- 
culturale a bazinului mediteranean, 
însoțit de o delegație, a făcut o vi
zită în tara noastră.

Oaspetele marocan s-a întîlnit cu 
tovarășa Tamara Dobrin. președinte 
executiv al Consiliului National al 
Frontului Democrației si Unității So
cialiste, precum și cu Aurel Duma, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe, secretar al 
Consiliului Național al F.D.U.S. în 
cadrul întrevederilor s-a realizat un 
larg schimb de opinii asupra rela
țiilor dintre F.p.U.S. și Partidul Miș
carea Populară din Maroc, asupra 
raporturilor bilaterale dintre cele 
două țări, precum si cu privire la 
unele probleme internaționale actua
le de interes reciproc. Au reieșit do
rința comună de a dezvolta și lărgi

raporturile dintre cele două organi
zații. hotărirea lor de a-și aduce și 
în viitor contribuția la adîncirea și 
extinderea relațiilor de prietenie și 
cooperare dintre România si Maroc, 
pentru întărirea înțelegerii si con
lucrării internaționale, pentru pace 
și securitate.

Ministrul Mansouri Ben Aii a fost, 
de asemenea, primit de tovarășul 
Nicolae Giosan, președintele Mării 
Adunări Naționale. Cu acest prilej 
au fost abordate probleme vizind 
extinderea' legăturilor dintre parla
mentarii români și cei marocani. în 
scopul dezvoltării pe mai departe a 
relațiilor dintre cele două țări și 
popoare.

La întrevederi a participat amba
sadorul Marocului la București, 
Boubker Boumahdi.

Delegația marocană a avut, de 
asemenea, convorbiri la Comitetul 
pentru Problemele Consiliilor Popu
lare. la I.R.R.C.S. și a vizitat obiec
tive industriale si instituții de cer
cetare științifică si social-culturale.

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit, joi după- 
amiază, pe tovarășul Andrei Luka- 
nov, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Bul
garia, președintele părții bulgare în 
Comisia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-bulgară de colaborare econo
mică și tehriico-științil'ică, care a fă
cut o vizită in tara noastră.

Oaspetele a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, din partea tovară
șului Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, un salut călduros și cele 
mai bune urări.

Mulțumind, tovarășul Ilie Verdeț a 
rugat să se transmită din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu un salut

urări to-prietenesc și cele, mai bune 
varășului Todor jivkov.

în timpul întrevederii au 
dențiate cu deosebită satisfacție rela
țiile de strinsă colaborare care s-au 
statornicit și se dezvoltă continuu 
între cele două țări și popoare, in 
conformitate cu înțelegerile și orien
tările stabilite cu prilejul întîlnirilor 
și convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov. S-a apreciat, totodată, că dez
voltarea dinamică și multilaterală a 
economiilor naționale ale celor două 
țări asigură posibilități tot mai mari 
pentru adincirea și diversificarea 
conlucrării bilaterale pe tărîm econo
mic, tehnic, științific și în alte do
menii de interes comun.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă de caldă prietenie, a parti
cipat tovarășul 
ședințele părții 
mixtă.

A ’luat parte 
basadorul R. P.

fost evi-

Leonte Răutu, pre- 
române in Comisia
Petăr Danailov, am- 
Bulgaria la București.

„Zilele Arghezi la Muzeul literaturii române"
Sub genericul „Zilele Arghezi la 

Muzeul literaturii române“. joi au 
continuat în Capitală manifestările 
omagiale dedicate centenarului ma
relui poet. La sediul muzeului a avut 
loc vernisajul expoziției „Arghezi 
gazșțțir". Fotografii, extrase de pre
sa. 'documente scrise ilustrează boga
ta publicistică argheziană, fecunda 
sa activitate de gazetar, desfășurată 
pe parcursul mai multor decenii. In 
expoziție sint prezente exemplare 
din revistele și publicațiile întemeia
te de Arghezi — „Linia dreaptă", 
„Cronica", „Bilete de papagal", „Na
țiunea" — în paginile cărora marele 
scriitor a făcut cunoscute multe din

tre creațiile sale. Sint expuse, de 
asemenea, numeroase alte publicații 
românești la care poetul a avut ru
brici permanente.

Vernisajul expoziției a fost urmat 
de tradiționala „Rotondă" a muzeu
lui, axată pe „Amintiri de la Bilete 
de papagal", în cadrul căreia Tudor 
Arghezi a fost înfățișat în ipostaza 
de publicist.

★
In aceeași zi. la Ministerul Aface

rilor Externe a avut loc vernisajul 
unei expoziții fotografice consacrate 
centenarului nașterii lui Tudor Ar
ghezi.

(Agerpres)

★
în cursul zilei de joi, tovarășul 

Andrei Lukanov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. Bul
garia, președintele părții bulgare in 
Comisia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-bulgară de colaborare econo
mică și tehnico-științifică, a avut în
trevederi cu tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului. Cornel Burtică, viceprim- 
ministru, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, Virgil Trofin, viceprim-mi
nistru, ministrul minelor, petrolului 
și geologiei.

A fost analizat stadiul de dezvolta
re a relațiilor de colaborare și coope
rare economică în diferite sectoare 
de interes reciproc, a schimburilor 
comerciale, stabilindu-se noi măsuri 
pentru lărgirea in continuare a con
lucrării româno-bulgare.

Cronica

„Tribuna democrației"
(Urmare din pag. I)
tenilor, de aducere la cunoștința lor a 
proiectelor imediate sau de viitor — 
s-a vădit, totodată, preocuparea ca
drelor de răspundere de a dezvolta 
dialogul de lucru legat de aspectele 
practice, imediate, cele mai diverse pe 
care le impune atenției viața de zi cu 
zi. De pildă, un asemenea dialog de 
lucru s-a desfășurat în legătură cu o- 
rarul unor magazine ; cazurile unor 
lucrători comerciali care condiționea
ză vinzarea unor produse ; în ce fel 
trebuie înțeleasă și aplicată legea care 
reglementează activitatea în dome
niul sanitar ; realizarea mai operati
vă a formelor privind schimburile 
de locuințe ; probleme ale Întreține
rii imobilelor proprietate mixtă sau 
condițiile în care sint permise unele 
amenajări de fațadă1 la blocuri noi ; 
modul în care se pot realiza extin
derile rețelei de alimentare cu apă 
etc. ! ... . . ....

Unii participant! au adus. în ace
lași timp, in discuție — deseori în 
spirit critic, exigent — și au cerut 
lămuriri precise cu privire la finali
zarea propunerilor formulate de ce
tățeni la întîlnirile din cadrul cam
paniei eleotorale : cu privire la mo
dul cum sint utilizate fondurile re
zultate din contribuția bănească a 
cetățenilor : la modul cum se ac
ționează pentru îmbunătățirea acti
vității în domeniul construcțiilor de 
locuințe, al transportului în comun, 
pentru optimizarea traseelor în ca
drul sectorului (cu precădere a celor 
de acces spre platformele industriale 
Pipera, I.P.R.S. Băneasa. Neferal 
etc), pentru asigurarea unei ritmici
tăți și fluente corespunzătoare a cir
culației.

Am mai notat si un alt aspect — 
faptul că, pornind de la prezenta 
unor specialiști în diferite domenii, 
unii participanti au formulat între
bări vizind probleme de economie, 
ist< ' medicină, politică interna
țională. interesante, dealtfel, după 
cum interesante, competente au fost 
și răspunsurile. Firește. în cadrul 
„Tribunelor" se poate discuta despre 
orice, neexistind nici un fel de „în
grădiri tematice", deci și despre pro
bleme de acest gen. Desigur, ar fi 
insă mai în interesul cetățenilor ca 
prin întrebările pe care le formulea
ză să se evite crearea de paralelisme 
cu alte activități politico-ideologice 
șan cultural-științifice. ca „Tribune- 
le“ să nu fie confundate cu univer
sitățile populare, ci să se asigure În
tărirea caracterului de lucru al aces
tora. fructificarea pe planul practicii 
sociale a dialogului autoritate-cetă- 
țean.

Problema centrală — an
trenarea mai activă a popu
lației. Supunind atenției aceste 
constatări, trecem la ceea ce ne

apare a fi o problemă de în
semnătate majoră, și anume valo
rificarea condițiilor pe care le oferă 
„Tribunele democrației" pentru an
trenarea forțelor cetățenești la ac
țiuni ce se conturează chiar în ca
drul dezbaterilor. „Tribunele" — atît 
de utile pentru informarea cetățeni
lor, pentru dezbaterea in comun a 
problemelor — vor fi și mai eficien
te întărindu-și latura de mobilizare 
a cetățenilor, de unire a eforturilor 
lor în acțiunile practice. Deseori, 
chiar cei care formulează propuneri 
pot fi antrenați. în primele rinduri. 
pentru traducerea lor în viată. Desi
gur, nu înțelegem cîtuși de puțin prin 
aceasta un îndemn la o practică în 
sensul ca atunci cînd cetățeanul ri
dică o problemă, să-i fie aruncată 
tot lui mingea : „Dar dumneata, to
varășe. ce faci 7“ sau „dumneata pro- 
poi. dumneata s-o faci" — ceea ce 
nu ar putea duce decit la inhibarea 

■ oamenilor,. Ia diminuarea sugestiilor 
Si propunerilor.

Dialogul cu publicul trebuie privit 
și ca o modalitate de consultare a 
cetățenilor pentru mobilizarea ener
giilor sociale, de găsire în colaborare 
cu aceștia a unor câți concrete pentru 
îndeplinirea obiectivelor sau reali
zarea propunerilor sau inițiativelor 
formulate. „Cum stăm cu spatiile 
vtrzi ?“ — a întrebat, la un moment 
dat. unul dintre participanți. „Avem 
multe probleme, căci ele însumează 
pe teritoriul sectorului — fără pă
durile Andironache si Pustnicul 
— peste 700 de hectare". „Parcul «23 
August»- nu este bine amenajat" — 
a mai spus una dintre vorbitoare ; 
,.e noroi pe străzile din circumscrip
ția 34, ar trebui săpat un șanț" — a 
sunat o altă observație. „Faptele 
sint adevărate — li s-a răspuns — 
consiliul popular prevede măsuri". 
Am fi notat insă, cu bucurie, in acest 
context, și o dezvoltare a discuției, 
de genul — „dar dv. cum credeți că 
am putea antrena pe oameni ca să 
ajute la acestea „cum credeți că 
s-ar cuveni să procedăm practic 
pentru a-i interesa si pe alții, incit 
lucrurile să se rezolve mai repede 7“ 
Fără îndoială că și în această pri
vință ar fi țîșnit păreri, sugestii va
loroase. Cu atît mai mult cu cît de 
la începutul anului s-au realizat, prin 
contribuția în muncă a populației din 
sector, lucrări în valoare de 189 mi
lioane lei, colectindu-se totodată 120 
tone de fier vechi și 15 tone de hîr- 
tie.

Subliniem acest aspect, deoarece 
„Tribuna democrației" se vrea, toc
mai prin capacitatea de a explica și 
clarifica direct probleme de moment 
și de perspectivă ale politicii gene
rale a statului, cit si ale teritoriului 
respectiv, un cadru fertil de stimula
re a gindirii și inițiativei, dar si de 
intensificare a acțiunii practice cetă
țenești, cerință de bază a unei efi
ciente sociale sporite.

Joi după-amiază, tovarășul Gheor
ghe Oprea, prim viceprim-ministru 
al guvernului, a primit pe Yu Yi, 
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini nr. 5 din Repu
blica Populară Chineză, care face o 
vizită în țara noastră.

In spiritul celor convenite cu pri
lejul întâlnirilor dintre conducătorii 
de partid și de stat ai celor două 
țări,' tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Hua Guofeng. în cadrul întrevederii, 
desfășurată într-o atmosferă cordia
lă, au fost abordate probleme de in
teres comun, legate de dezvoltarea 
colaborării in domeniul construcții
lor de mașini.

La întrevedere a luat parte Gheor
ghe Boldur, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de mașini.

★
Tovarășul Paul N icul eseu, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul fi
nanțelor, a primit joi pe Aii Reza 
Nobari, guvernatorul Băncii centrale 
a Iranului.

în timpul convorbirii au fost abor
date aspecte privind dezvoltarea refa- 
țiiior economice și financiar-bancare 
dintre organizațiile de resort din tara 
noastră si banca iraniană.

La întrevedere a luat parte Vasile' 
Voloșeniuc. președintele Băncii româ
ne de comerț exterior.

\HATA ECONOMICĂ Șl SOCIALĂ ] 
Ă LOCALITĂȚILOR PATRIEI

DIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SCINTEII"

IERI, LA BOTOȘANI

---------------- De la
Ca urmare a creșterii depunerilor 

populației pe obligațiuni C.E.C. cu 
ciștiguri. Casa de Economii si Con- 
semnatiuni a pus în circulație in 
această lună o nouă emisiune a 
obligațiunilor C.E.C. cu ciștiguri, 
avind numărul curent de la 126 la 
150 și a majorat planul de ciștiguri 
acordate depunătorilor pe acest in
strument de economisire.

Potrivit noului plan de ciștiguri, 
care va intra în vigoare incepind 
cu tragerea la sorti a obligațiunilor 
C.E.C. pentru luna mai a.c.. numă
rul ciștigurilor care se vor acorda

C. E. C. ----------------
se majorează de la 9 825 la 11 327. 
Se majorează, de asemenea, și va
loarea totală a ciștigurilor acordate 
de Casa de Economii și Consemna- 
țiuni la fiecare tragere la sorti lu
nară. de la 9 260 000 de lei la 
10 790 000 de lei. valoarea ciștigurilor 
individuale fiind cuprinsă între 
50 000 lei și 800 lei.

Tragerea la sorti a obligațiunilor 
C.E.C. pentru luna in curs va avea 
loc la data de 31 mai a.c.. în sala 
Casei de cultură „Petofi Sandor" 
din Capitală, str. Zalomit nr. 6, la 
ora 13,30.

★
în aceeași zi 

biri între tovarășii Leonte Răutu, 
președintele părții române în Comi
sia mixtă guvernamentală româno- 
bulgară de colaborare economică și 
tehnico-științifică, și Andrei Luka- 
nov, președintele părții bulgare in 
comisie.

în timpul convorbirilor a fost 
examinat, stadiul de realizare a ho
tărârilor adoptate la întîlnirea ro- 
mâno-bulgară la cel mai înalt nivel, 
care a avut loc la Sinaia și Voden 
în 1979, și de finalizare a proiectelor 
și măsurilor concrete convenite in 
domeniul colaborării economice bi|a- 
terale.

La întrevederi și convorbiri a parti
cipat Petăr Danailov, ambasadorul 
R.P. Bulgaria la București.

(Agerpres)

au avut loc convor-

zilei
, Ministrul afacerilor externe, Ștefan 
Andrei, a primit, joi după-amiază, 
pe Abd-El Rahman Khane, directo
rul executiv al O.N.U.D.I., care face 
o vizită în țara noastră.

în cursul convorbirii au fost anali» 
zate stadiul colaborării dintre Româ
nia și O.N.U.D.I., precum și posi
bilitățile vizind dezvoltarea acestei 
colaborări.

La întrevedere au participat Gheor
ghe Dolgu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, alte persoane 
oficiale.

★
Cu prilejul celei de-a 10-a aniver

sări a înființării Comisiei mixte ro- 
mâno-finlandeze de comerț și coo
perare economică, industrială și teh
nică. ale cărei lucrări se desfășoară 
zilele acestea la București, amba
sadorul Finlandei la București, Matti 
Hakkănen, a oferit, joi seara, o re
cepție.

*
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

, Zilei naționale a Republicii Argenti
na. joi după-amiază a avut loc în 
Capitală o manifestare culturală, des
fășurată sub egida I.R.R.C.S.

i Au fost prezenți Federico Carlos 
Barttfeld. ambasadorul Republicii Ar
gentina la București, și membri ai 
ambasadei, un numeros public.

©ADRENALINA 
CONTRA FRIGULUI. Cef- 
eetătorii sovietici au descoperit 
mecanismul care permite orga
nismelor vii sâ lupte împotriva 
frigului. Specialiștii Institutului 
de medicină din Minsk au de
monstrat că rolul principal în 
procesul de adaptare a organis
mului fa temperaturile scăzute ii 
are adrenalina. Stimulînd pro
ducția de adrenalină se pot ob
ține rapid rezultate pentru care, 
in mod normal, este nevoie de 
ani întregi de călire a organis
mului.

• BARIERĂ IN CALEA 
NEUTRONILOR. Laborato
rul nr. 37 al Institutului de ra
diații dozimetrice al Academiei

pragheze de stiinte stîrneste de 
1a o vreme un interes deosebit. 
Pereții lui sînt alc-ătuiti din „că
rămizi" de polietilenă roșie, al
bastră și albă. „Cărămizile" con
țin o apreciabilă cantitate de hi
drogen si bor si acționează ca o 
veritabilă barieră în calea ra
diațiilor cu neutroni. Pereții, 
demontabili, mai eficienți decît 
pereții din beton folosiți ante
rior. sînt destinați încăperilor 
unde omul este supus unei doze 
sporite de radiații.

© SPRE SIMPLIFICA
REA SCRIERII CHINEZE. 
Comitetul pentru reforma scrie
rii chineze a adoptat recent ho
tărirea de a adopta 6 000 de ca
ractere din cele peste 50 000, in 
vederea standardizării caracte

A început construcția 
unei noi capacități 

de prelucrare a lemnului
Ieri, pe platforma industrială a 

municipiului Botoșani au început 
lucrările de construcție fa o nouă 
capacitate de producție a între
prinderii de prelucrare a lemnului. 
„Odată cu intrarea în funcțiune a 
acestei capacități, volumul pro- 

. ducției unității va fi mai mult decit 
dublu față de cel actual. Deoarece 
termenul de punere în funcțiune 
este fixat pentru 30 octombrie a.c., 
pe șantier au fost concentrate 
forțe de lucru sporite, fapt ce asi
gură- încă din start ritmul zilnic 
prevăzut. Aici se vor realiza gar
nituri de mobilă sculptată, două 
dintre prototipuri fiind omologate 
și trimise in vederea încheierii 
contractelor". (Silvestri Ailenei).

LA „TEHNOFRIG“

DIN CLUJ-NAPOCA :

DOLJ

Instalație românească 
de cîntărire 
tehnologică

GALAȚI : Producție

record ia furnalul nr. 4
în ultimele zile, furrjalul nr. 4 de 

1 700 mc de la Galați a înregistrat 
producții-record. In legătură cu 
aceasta, Ștefan Banu, inginer-șef 
la uzina furnale-aglomerare de pe 
platforma Combinatului siderurgic 
Galati, ne spune :

— Este vorba de depășirea pro
ducției de 4 000 tone fontă pe zi la 
acest furnal, performanță înregis- 
trată pe parcursul mai multor zile. 
Este un rezultat de excepție chiar 
și pe plan mondial pentru acest tip 
de furnal, producția de 2,3 tone/mc 
volum util nefiind la îndemîna ori
cui. Căile prin care am ajuns la 
asemenea performanță se leagă de 
preocupările noastre privind îmbu
nătățirea activității de producție, 
perfecționarea tehnologiei de ela
borare, creșterea numărului de 
descărcări, execuția de reparații 
preventive prin care am reușit să 
micșorăm opririle accidentale. Con
comitent, ne-am străduit și am 
reușit să reducem consumul de cocs. 
(Dan Plăeșu).

Crește productivitatea 
muncii

Colectivul întreprinderii „Tehno- 
frlg" din Cluj-Napoca se preocupă 
permanent nu numai de înnoirea și 
modernizarea producției, ci și de 
aplicarea unor tehnologii noi, mai 
productive. Atelierul de debitare a 
laminatelor a fost înzestrat cu noi 
mașini moderne. Ele au fost astfel 
amplasate în fluxul tehnologic in
cit un muncitor lucrează acum la 
două mașini. Au fost luate, de ase
menea, măsuri de extindere a me
canizării, care au dus la o creș
tere substanțială a productivității 
muncii. (Foto : Cristina Popescu).

Fructuoasa colaborare dintre 
specialiști ai Centrului de cer
cetare științifică și inginerie 
tehnologică „Electroputere" și 
ai Universității din Craiova de-a 
lungul mai multor ani, pentru 
conceperea și executarea traduc- 
toarelor de măsurare a forțelor 
mari, s-a încheiat cu realizarea 
primei instalații românești de 
cîntărire tehnologică in cîrligul 
podurilor rulante. Cu ajutorul 
acesteia pot fi cîntărite orice 
sarcini și obiecte a căror greu
tate se afișează numeric pe un 
panou montat în hala de fabri
cație, ca și pe un altul instalat 
în cabina macaragiului. Remar
cabil este faptul că aceste tra- 
ductoare sînt realizate de spe
cialiștii craioveni într-o gamă 
largă, fapt ce conferă posibili
tatea folosirii lor la instalația 
de cîntărire în cîrligul podurilor 
rulante, la platformele de cale 
ferată și rutiere, platformele 
uzinale, pentru macaralele cu 
braț din porturi și de pe șan
tierele de construcții industriale, 
pentru dispozitivele de măsu
rare în metalurgie etc. Prin 
realizarea acestei instalații se 
diminuează considerabil impor
tul, obținîndu-se însemnate eco
nomii valutare. (Nicolae Peto- 
lescu).

MUREȘ O frumoasă apariție editorială
A apărut albumul „Județul Mureș“, editat de secția de propagandă a 

comitetului județean de partid și comitetul județean de cultură și educație 
socialista. Albumul, cu texte în limbile română, maghiară și germană, cu
prinde 170 de fotografii (in alb-negru și color) care prezintă realizări din 
industrie, construcții, transporturi, agricultură, învățămînt, ocrotirea sănă
tății și creșterea nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii 
din această parte a țării. Textele din ultima parte a lucrării — in limbile 
rusă, engleză și franceză — se adresează cititorilor de peste hotare care 
doresc să cunoască realitățile unui județ al României socialiste in care 
oamenii muncii români, maghiari și germani muncesc și trăiesc într-o 
strinsă frăție și unitate. (Gh. Giurgiu).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 24, 

25 și 26 mai. In țară : Vreme răcoroasă 
la început, apoi în încălzire ușoară. 
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi locale, mai ales in vestul și nordul 
țării. Vlnt moderat, cu intensificări in 
zona de munte. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, cele 
maxime între 11 șl 21 de grade, local 
mai ridicate. In zona de munte va 
ninge. In București : Vreme răcoroasă 
la început, apoi. in. încălzire ușoară. 
Cerul va fi temporar noros, favorabil 
ploii de Scurtă durată.- Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor fl. cuprinse 
între 6 șl 8 grade, cele maxime între 
17 șl 20 de grade. (Margareta Struțu, 
meteorolog de serviciu).

Forum
du Devefappement Știința și perspectiva previziunilor

meteorologice la scara
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Pulsul vieții sportive în județul Botoșani
Dacă pină acum cîțiva ani județul 

Botoșani era reprezentat în .viata 
sportivă a tării cel mult la capitolul 
„ETC“ (dacă nu pe lista exemplelor 
negative), înceipînd de prin anul 1978 
situația a pornit să se schimbe în 
bine. Dovada — locul al IX-lea ocu
pat în clasamentul județelor țării la 
sfîrșitul primei ediții a „Daciadei" 
(de pe cel mult locurile 30—32 pe care 
s-a aflat fa startul marii competiții, 
după cum apreciază specialiștii) și. 
îndeosebi, intensa activitate sportivă 
desfășurată in ultima perioadă. Nu
mărul asociațiilor sportive a crescut 
cu aproape 200, au luat ființă un club 
teritorial și două cluburi sportive 
școlare, far secțiile afiliate, de nivel 
republican și teritorial au ajuns 
acum la 396. în prezent, pe raza 
județului activează 17 echipe divizio
nare (față de 11 în ’77), 1 127 de spor
tivi posedind categorii superioare de 
clasificare, 12 făcînd parte din dife
rite loturi naționale, iar 28 sînt cu
prinși în pregătirile olimpice. Care a 
fost factorul mobil în acest progres 7 
f încă pe fa începutul anului 1973, 
biroul comitetului județean de partid 
a întreprins o analiză amănunțită 
asupra vieții sportive a județului în 
ansamblul ei. Cauzele neajunsurilor 
reliefate cu acel prilej au fost multe. 
Cauza cauzelor o reprezenta însă 
faptul că de activitatea sportivă a 
județului se ocupau aproape exclusiv 
cei cîțiva activiști retribuiți ai
C.J.E.F.S. Celelalte organizații de
masă și instituții își aduceau contri
buția într-o mică măsură. Firește, pe 
lingă criticile directe aduse factorilor 
implicați, s-a adoptat un bogat pro
gram de acțiune menit să revigoreze 
activitatea sportivă din județ. întă- 
rindu-se simultan și conducerile con
siliilor locale pentru educație fizică 
și sport, ale cluburilor si asociațiilor 
sportive. Urmare a măsurilor adop
tate au fost inițiate noi acțiuni,. cea 
mai însemnată fiind „Festivalul spor
tului botoșănean", fa realizarea că
ruia contribuie, sub coordonarea di
rectă a organelor și organizațiilor de 
partid, toti factorii implicați prin

lege în activitatea sportivă. La rin- 
du-le, U.J.C.A.P., consiliul județean 
al sindicatelor, organizația pionie
rilor, comitetul județean U.T.C.. in
spectoratul școlar, cooperația mește
șugărească etc. au inițiat și perma
nentizat o serie de acțiuni proprii 
ale textilistelor și confecționerelor. 
festivalul sportiv al pionierilor și șoi
milor patriei și altele, aceste acțiuni 
antrenând 
virstnici.

Și baza 
sportului 
mai mare 
pildă, s-a _ __ __ ...________
șani, orașul Dorohoi și comuna Bu- 
cecea să posede în prezent baze spor
tive plurifuncționaie, modern utilate. 
Dealtfel, in numeroase alte locali
tăți, dintre care comunele Dersca, 
Răuseni, Frumușica etc., la amenaja
rea bazelor sportive au participat 
prin acțiuni voluntar-patriotice 
primul rind membrii asociațiilor 
echipelor sportive locale.

Totuși, in domeniul sportului 
performantă, județul Botoșani 
încă slab reprezentat la 
cum ar fi handbal, baschet si volei, 
deși în anii anteriori se stator
niciseră astfel de preocupări. In 
același timp, încă nu s-a ajuns la o 
cunoaștere amănunțită a tuturor ta
lentelor 
cu cele

zeci de mii de tineri și 
tehnico-materială destinată 
a cunoscut o atenție mult 
față de anii anteriori. Ifc 
ajuns ca municipiul Boto-'

în 
și

de 
este 

discipline

existente în județ, incepind' 
de virstă școlară și pină la

relor chineze utilizate in mod 
curent. Această listă, care cu
prinde caracterele chineze stan
dard ce vor fi folosite în mod 
obișnuit, va servi drept bază in 
stenografie, transmiterea tele
gramelor și dactilografie.

© EȘECUL OPERA
ȚIEI „CONCORDE". 
schimbul unui franc bucata vor 
fi vindute 4 avioane „Concorde", 
ultimele exemplare din seria a- 
cestui faimos supersonic fran- 
co-britanic. Beneficiarii vor fi 
„Air France" și compania en
gleză „British Airways". Este 
vorba, desigur, de o operație 
pur simbolică de vînzare-cum- 
părare pentru a fi trecută în 
scriptele contabilicești. Cedarea 
gratuită a celor patru aeronave 
către firmele amintite oglindește

adulti. Din acest punct de vedere, o 
slabă acțiune de recrutare a noi ju
cători o desfășoară asociațiile spor
tive „Metalul", „Textila" și „Confec
ția" din Botoșani, „Sănătatea" Dara
bani și „Voința" Dorohoi. precum si 
consiliile județean și municipal ale 
organizației pionierilor.

Reținînd asemenea aspecte, ca și 
alte neajunsuri, plenara C.J.E.F.S. 
din această primăvară a accentuat 
necesitatea ca în viitor toti factorii 
implicați în viata sportivă a județu
lui să se afle mai mult in atenția or
ganelor și organizațiilor de partid, 
fiind mereu controlați asupra modu
lui în care-și îndeplinesc obligațiile. 
Pornindu-se de la această necesitate, 
s-au repartizat fiecăruia dintre vice
președinții C.J.E.F.S. responsabilități 
precise, astfel incit să nu se omită 
din cadrul acțiunilor sportive nici un 
compartiment al vieții economico-so- 
ciale, nici cea mai mică localitate să
tească din județ. Cu prilejul instrui
rilor lunare, secretarii comitetelor de 
partid, municipal, orășenești si co
munale vor informa organele jude
țene, intre altele, și asupra organi
zării și desfășurării activității spor
tive in raza lor teritorială.

Așadar, măsuri s-au luat Aștep
tăm urmările lor binefăcătoare.

Silvestri A1LENE1 
corespondentul „Scînteii”

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Joi 

ționalei 
caiac-canoe „Regata Snagov", la care 
participă sportivi din 11 țări : Bulga
ria, Cehoslovacia, R.P. Chineză. Cuba, 
Danemarca. Franța, Italia. Olanda, 
Ungaria, U.R.S.S. și România.

în prima zi s-au desfășurat seriile 
și recalificările în probele pe distanța 
de 500 m și 1 000 m. Toți favoriții, 
printre care și sportivii români Ivan 
Patzalchln, Vasile Diba și Ion Bîrlă- 
deanu, au obținut calificarea.

Astăzi sint programate finalele pro
belor pe distanța de 500 m.

au început întrecerile tradi- 
competiții internaționale de

• în prima rundă a turneului in
ternațional feminin de șah de la 
Piotrkow Trybunalski (Polonia), 
maestra româncă Ligia Jicman a în
vins-o pe jucătoarea iugoslavă Bi- 
liana Verus. Alte rezultate : Kaszpik 
(Polonia) — Crotto (S.U.A.) 1—0 ;
Grosz (Ungaria) — Rygelskaia (Polo
nia) 1—0 ; Eretova (Cehoslovacia) — 
Mulenko (U.R.S.S.) remiză.

® Anul acesta. „Cupa Ungariei" la 
fotbal a revenit echipei Diosgyor din 
Miskolc.. în finală, fotbaliștii din 
Miskolc au învins cu 3—1 (1—0) pe 
Vasas Budapesta.

După o iarnă și o primăvară mai 
capricioase ca orieînd. sint firești în
trebările referitoare. la variațiile de 
climă previzibile. In această sferă de 
preocupări se înscrie și convorbirea 
realizată de revista „FORUM DU DE- 
VELOPPEMENT" cu dr. J.L. RAS- 
MUNSSEN, director pentru planifi
carea programelor O.N.U. la Orga
nizația Meteorologică Mondială, din 
care reproducem :

— Se poate considera că spectrul 
unei iminente ere glaciare este mai 
îndepărtat, dar că trebuie să facem 
față unei amenințări mult mai sub
tile, aceea a apariției unei variabili- 
tăți climatice foarte accentuate?

— Pe parcursul ultimilor 450 000 de 
ani au avut loc cinci ere glaciare. 
Ultima a luat sfîrșit acum 10 000 de 
ani. Va surveni, probabil, alta, dar 
în mod cert nu mai devreme de zece 
mii de ani ; deci nu există nici un 
motiv de a ne... teme de o nouă eră 
glaciară apropiată. în schimb, asis
tăm de la un an la altul, de la un 
secol la altul la variații sau schim
bări continue de climă.

— Ne puteți spune care sint ra
țiunile ce elimină riscul unei noi ere 
glaciare ? Cunoaștem noi. intr-ade
văr. care sint cauzele glaciațiunilor ?

— Oamenii de știință care studia
ză de mai multă vreme problema 
schimbărilor de climă posedă astăzi 
numeroase cunoștințe asupra va
riațiilor ce s-au produs de-a lungul 
a mii și mii de ani ; este clar câ 
Pămîntul se va răci treptat si că va 
avea loc o progresie a erelor gla
ciare. Totodată, există variații de 
scurtă durată, care sint de o impor
tanță imediată. De exemplu. încăl
zirea pe care o provoacă creșterea 
cantităților de gaz carbonic din 
atmosferă, fapt ce compensează ten
dința de răcire.

— Există impresia, simplificind lu
crurile, că starea timpului este mai 
puțin previzibilă decit altădată, 
există mai multe anomalii 
ca odinioară ?

— Cei 30 de ani care au 
1970 constituie. o perioadă 
clima a atins punctul său optim în 
lumea întreagă. Astăzi nu știm 
realmente pină la ce punct starea 
timpului și clima sînt previzibile. A- 
ceasta este rațiunea pentru care sînt 
depuse mari eforturi de cercetare in 
cadrul Programului de cercetări 
globale asupra atmosferei si al Pro
gramului climatologic mondial. înain
te, clima era excelentă din acest punct 
de vedere. Iama, căderile de zăpa
dă erau destul de regulate. Secete
le foarte grave au fost rare pe glob 
— au existat desigur cîteva. dat ele 
nu au fost excesive. Se poate spune 
că această perioadă de 30 de ani a 
fost probabil o anomalie, pentru că în

că
climatice

precedat 
in care

mod normal clima este mai variabilă, 
înainte de debutul acestei perioade 
(1940) au avut loc trei grave perioa
de de secetă. Apoi, pe parcursul ani
lor ’70. aii sui^eifit din nou hdmeroa- 
se perioade relativ proaste, cu secetă . 
în anumite țări, cu grave inundații in 
altele. Intr-adevăr, clima este astăzi 
mai variabilă decît cu ani în urmă.

— Care erau efectele acestei va- 
riabilități asupra înaintașilor noștri 7

— Pe vremea agriculturii de sub- 
sistență. cred că producătorii se pro
tejau împotriva variabilității climei 
prin metode naturale. Ei nu încercau 
să cultive fructe tropicale sau legu
me exotice, iar densitatea culturilor 
nu cerea nici prea multă apă, nici 
prea multe îngrășăminte. în Europa, 
de exemplu, in urmă cu cîteva sute 
de ani, viața cotidiană nu era atît de 
sensibilă ca astăzi la variațiile de 
climă. Acum Încercăm să obținem 
maximum de randament în producția 
alimentară. In aceste condiții, starea 
timpului are o deosebită importanță.

Programul Națiunilor Unite pen
tru mediul Înconjurător face un efort 
considerabil în acest sens. Se vor 
studia influențele variațiilor de cli
mă asupra producției alimentare, asu
pra rezervelor de apă și asupra ener
giei intr-un mare număr de sectoare, 
în țări diferite. Studiul va începe în 
acest an și sperăm să avem răspun
surile in cîțiva ani... Trebuie să ară
tăm că variațiile de climă nu sînt 
neapărat și toate negative. Cercetările 
ce se desfășoară ne vor da informații 
asupra repartiției viitoare a precipi
tațiilor în lume. In anumite regiuni, 
precipitațiile sînt pe cale de a se di
minua. în altele, probabil in anumite 
zone marginale, ele vor creste si 
trebuie să avem capacitatea de a ob
ține o producție alimentară abunden
tă, în acele zone. Trebuie să ne stră
duim să prevedem variațiile, pentru 
că atunci cînd vom avea aceste in
formații vom putea să alegem, 
în mod judicios, plantele și locurile 
de cultură, calculind șansele de 
succes.

— Cît timp va mai trebui să aștep
tăm pentru ca Programul climato
logic mondial să ne informeze mai 
bine asupra tuturor acestor probleme?

— După opinia mea, următorii zece 
ani sînt hotărîtori pentru Program. 
Mijloacele de care dispunem pentru 
a observa atmosfera sint mult mai 
importante decît acum cîțiva ani. 
Tehnologia, tehnologia spațială în
deosebi, a făcut enorme progrese și 
acum putem obserVa totalitatea at
mosferei mult mai bine decit în urmă 
cu zece ani. în același timp, apariția 
ordinatorului științific ultrarapid fa
cilitează lucrurile. în sensul că sa- 
vanții pot, 1a ora actuală, să stabi
lească un model numeric al climei și 
atmosferei globului.

eșecul calculelor comerciale fă
cute atunci cind tipul avionului 
respectiv a fost pus în produc
ție. Cauza eșecului o constituie, 
pe lingă puternica concurență a 
companiilor americane, aprecie
rea necorespunzătoare a per
spectivelor transportului aerian. 
„Concorde" fiind fa îndemîna 
doar a unui cerc restrîns de mi
lionari, cărora le dădea mina să 
plătească tarife piperate în 
schimbul reducerii cu cîteva ore 
a zborurilor transoceanice.

® MOȘTENIREA COR
SARULUI. în ultima vreme, 
în presa occidentală este dezbă
tută o. curiozitate juridică : ce

tățeanul suedez Kurt Ericson 
s-a adresat casei regale a Olan
dei cerînd să i se plătească u- 
rfașa sumă de 30 miliarde de 
coroane suedeze. Ericson afir
mă că ar fi urmașul si moște
nitorul corsarului francez Lam- 
berce. care. în secolul al XVIII- 
lea, a încheiat un acord cu su
veranul din Haga, prevăzind 
împărțirea pe din două a „ve
niturilor" obținute de pirat. în
țelegerea. susține pretendentul, 
nu ar fi fost respectată. între 
timp acumulîndu-se în favoarea 
strămoșului său suma indicată. 
Strănepotul corsarului spune că, 
dacă nu obține satisfacție n? 
cale amiabilă, se va adresa jus
tiției...

© INSTRUMENTE MU
ZICALE MINUSCULE. 
Originea celor trei minuscule 
instrumente muzicale din foto
grafie — o vioară, o mandolină 
și o chitară — nu poate fi pre
cizată nici chiar de proprietarul 
lor. cetățeanul vest-german Mar
cel Ritter. Acesta a afirmat 
doar că cele trei „bijuterii" 
muzicale au fost moștenite de fa 
bunici, care, fa rîndul lor. le-au 
achiziționat de fa un lutier pra- 
ghez. Pentru Realizarea viorii (în 
lungime de 4,9 cm), mandolinei 
(5,5 cm) și chitarei (6,6 cm) a 
fost nevoie de mai multi ani. 
Initial, fa fiecare din cele trei 
instrumente se putea etnta ; 
acum există temerea că vibra
țiile le-ar putea distruge.



PENTRU ÎNTĂRIREA ÎNCREDERII ÎNTRE STATE 

Șl OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR

Sînt necesare măsuri urgente de înghețare 
și reducere a bugetelor militare

Document de lucru prezentat de România și Suedia 
în Comisia O.N.U. pentru dezarmare

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres). 
— Comisia O.N.U. pentru dezarmare, 
care își continuă lucrările la New 
York, examinează punctul referitor 
la bugetele militare.

Potrivit rezoluției adoptate prin 
consens 1a ultima sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., la inițiativa 
României, comisia este chemată să 
prezinte recomandări Adunării Gene
rale in legătură cu mijloacele si căile 
practice de a ajunge la acorduri de 
înghețare și reducere a bugetelor 
militare.

Pentru a crea o bază ca dezbaterile 
să se incheie cu rezultate concrete, 
delegațiile României și Suediei au 
prezentat un document de lucru in
titulat ..înghețarea și reducerea bu
getelor militare".

Relevind creșterea continuă a chel
tuielilor militare care au atins imen
sa cifră de circa 450 miliarde dolari 
anual, documentul subliniază că enor
mele resurse umane și materiale iro
site in cursa cheltuielilor militare 
agravează tensiunile internaționale, 
intensifică donfliqfele in diferite re
giuni ale lumii, impiedică procesul de 
destindere, accentuează diferendele 
dintre alianțele militare opuse, afec
tează securitatea tuturor statelor și 
sporește riscul războiului nuclear.

Totodată, se relevă că inghețarea 
și reducerea bugetelor militare tre
buie să aibă cea mai înaltă prioritate.

Adoptarea unor măsuri in acest 
sens ar intări și dezvolta încrederea 
dintre state si ar contribui la imbu- 
nătătirea climatului politic interna
tional. ar duce la încetinirea și, in 
final, la oprirea cursei înarmărilor, 
ar reprezenta o ușurare economică 
pentru toate statele și ar elibera re
surse substanțiale pentru sporirea 
asistentei internaționale pentru țările 
în curs de dezvoltare.

Documentul româno-suedez propu
ne ca statele membre ale O.N.U. 
să-și asume angajamentul comun, 
sub forma unei declarații care să

exprime voința lor politică de a în
treprinde. > individual sau colectiv, 
măsuri eficace de înghețare si redu
cere a cheltuielilor militare. Prin 
această declarație, statele membre 
s-ar angaja ca, pină la încheierea 
unor acorduri de reducere a bugete
lor militare, să dea dovadă de auto- 
retinere in stabilirea cheltuielilor lor 
militare. Declarația ar trebui să cu
prindă o serie de principii de bază 
ale politicii statelor și ale viitoarelor 
acorduri in acest domeniu, cum ar fi 
respectarea dreptului la securitate 
egală și menținerea echilibrului mi
litar și necesitatea ca reducerea chel
tuielilor militare să înceapă cu sta
tele cel mai puternic inarmate.

începerea procesului de negociere 
a acordurilor de înghețare și reduce
re a bugetelor militare, se arată in 
document, ar fi favorizată, de ase
menea. de adoptarea unor declarații 
și decizii unilaterale ale'parlamente
lor . și guvernelor de a îngheța sau 
reduce bugetele militare. Tot in ideea 
facilitării negocierilor de înghețare și 
reducere a bugetelor militare, docu
mentul subliniază necesitatea exami
nării mai aprofundate a elementelor 
de bază ale acordurilor ce voi- fi în
cheiate in acest domeniu, inclusiv 
stabilirea unui sistem de verificare 
adecvat, satisfăcător pentru toate 
părțile. Documentul avansează, in 
acest scop, ideea unui acord-cadru la 
care să fie anexate protocoale și 
acorduri adiționale. Documentul pro
pune ca Adunarea Generală a O.N.U. 
să însărcineze Comisia pentru dezar
mare cu elaborarea prevederilor prin
cipale ale declarației statelor mem
bre. privind Înghețarea și reducerea 
bugetelor militare ce ar urma să fie 
adoptată de forumul mondial. Se 
propune, de asemenea, ca Adunarea 
Generală a O.N.U. să examineze în 
profunzime elementele de bază ale 
unui viitor acord internațional pri
vind înghețarea și reducerea buge
telor militare.

Ambasadorul României în Zimbabwe 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

HARARE 22 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Zimbabwe, Ca
naan Banana, a primit pe tovarășul 
Petre Blajovici, care a prezentat 
scrisorile de acreditare in calitate 
de ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socialiste 
România in Zimbabwe.

Cu acest prilej, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a fost transmis președintelui 
Canaan Banana un cordial salut, 
împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
progres, bunăstare și pace poporului 
Zimbabwe prieten. \

Președintele Canaan Banana a ru
gat să se transmită președintelui

Nicolae Ceaușescu vii mulțumiri pen
tru mesajul adresat. împreună cu 
urările sale călduroase de sănătate 
și fericire personală, de progres și 
bunăstare poporului român.

Exprimind sentimentele sale de 
gratitudine pentru sprijinul poli
tic. diplomatic, moral și material 
pe care România l-a acordat luptei 
de eliberare națională a poporului 
Zimbabwe, președintele Canaan Ba
nana a subliniat hotărîrea sa. a 
primului ministru. Robert Mugabe, 
și a guvernului Zimbabwe de a ac
ționa pentru adincirea și diversifi
carea raporturilor de strinsă prie-, 
tenie și conlucrare dintre cele două'' 
țări, de a se trece la acțiuni concrete 
de cooperare pe . multiple planuri.

Moțiune de cenzură împotriva guvernului spaniol
MADRID 22 (Agerpres). — Tn 

Congresul deputaților al Spaniei au 
continuat dezbaterile de politică in
ternă, după expunerea prezentată 
de președintele guvernului, Adolfo 
Suarez.

în cadrul dezbaterilor, după ce a 
prezentat poziția Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol față de politica 
guvernamentală, secretarul general 
a) P.S.M.S., Felipe Gonzalez, a 
anunțat depunerea unei moțiuni de 
cenzură împotrivi guvernului. Mo
țiunea P.S.M.S. relevă că marile 
obiective de politică economică pe

care și le-a fixat cu diferite pri
lejuri guvernul nu au fost realizate. 
De asemenea, moțiunea subliniază 
că datorită terorismului sporește 
tot mai mult insecuritatea cetățeni
lor.

Secretarul general al Partidului 
Comunist din Spania, Santiago Car
rillo, a declarat că fracțiunea parla
mentară a P.C.S. sprijină moțiunea 
de cenzură depusă de P.S.M.S. în 
sprijinul ei se pronunță, de aseme
nea. deputății socialiști din Cata
lonia, Țara Bascilor și Andaluzia.

Ședința Adunării Federale a R. S. Cehoslovace • •
Tovarășul Gustav Husalc a fost reales in funcția 

de președinte al republicii
PRAG A 22 (Agerpres). — La Praga 

s-a desfășurat, joi, ședința comună a 
celor două camere ale Adunării Fe
derale a R. S. Cehoslovace consa
crată alegerii președintelui R.S.C., 
informează agenția C.T.K. In nu
mele C.C. al P.C. din Cehoslovacia și 
al C.C. al Frontului Național al 
R.S.C., Lubomir Strougal, membru 
al Prezidiului C.C. al P,C. din

Cehoslovacia, președintele guvernu
lui federal cehoslovac, a propus re
alegerea lui Gustav Husak, secretar 
general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, ca președinte al R .S. 
Cehoslovace. ,

Deputății Adunării Federale l-au 
ales in unanimitate pe Gustav Hu
sak ca președinte al Republicii So
cialiste Cehoslovace. Președintele a 
depus, apoi, jurâmintul.

Plenara C. C.
BERLIN 22 (Agerpres). — La Ber

lin a avut loc plenara C.C. al P.S.U.G., 
care a hotărit convocarea Congresu
lui al X-lea al partidului,. in zilele 
de 11—16 aprilie 1981, in capitala R.D. 
Germane. Congresul va examina ra
poartele de activitate ale C.C. al 
P.S.U.G. și Comisiei Centrale de Re
vizie. directivele privind planul cin-

al P.S.U.G.
cinai de dezvoltare a economiei na
ționale pe anii 1981—1985 și va ale
ge organele conducătoare ale parti
dului. In cadrul plenarei a luat cu- 
v intui secretarul general al C.C. al 
P.S.U.G., Erich Honecker.

Plenara l-a ales pe Horst Dohlus 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G.

INFRUNTIND REPRESIUNILE AUTORITĂȚILOR MILITARE

Se extinde mișcarea populară împotriva regimului 
de dictatură sud-coreean

• Peste 60 de persoane ucise Ia Kwangju • Noi manifestații 
în diferite orașe • Demonstranții cer ca puterea să fie 

transferată forțelor democratice
SEUL 22 (Agerpres). — în Coreea 

de sud se menține o situație deosebit 
de încordată, ca urmare a acțiunilor 
ferme ale populației față de regimul 
antipopular de la Seul. La Kwangju, 
unul din principalele orașe sud-co- 
reene unde demonstrațiile antiguver-, 
namentale au luat o formă insurec
țională, ciocnirile violente dintre 
populație și armată s-au soldat cu 
moartea a peste 60 de persoane și ră
nirea altor 350 din rindul civililor.

După cum relatează agenția France 
Presse, situația in oraș continuă să 
se agraveze, miile de manifestanți 
făcind neputincioase trupele însărci
nate cu aplicarea legii marțiale. Ma- 
nifestanții — transmite agenția ci
tată — sînt bine înarmați, după ce 
au reușit să pună mina pe 1 000 de 
puști, aproximativ 50 000 de cartușe, 
4 vehicule blindate și peste 130 de 
camioane și jeepuri militare.

Totodată, comunicațiile telefonice și 
telegrafice cu orașul au fost tăiate, 
iar căile de acces spre Kwangju sînt 
blocate de către armată, pentru a 
împiedica venirea unor manifestanți 
din alte regiuni.

în. aceste condiții, reprezentanții 
populației au făcut cunoscut, prin- 
tr-un manifest, cererile manifestanti- 
lor. In document se arată că. pentru 
a evita noi ciocniri și vărsări de singe, 
se impun, cu necesitate, îndeplinirea 
revendicărilor fundamentale ale popu
lației sud-coreene, și anume : guver
nul de la Seul să demisioneze : ge
neralul Chun Du Hwan, șeful poli
tiei secrete, actualul ..om forte" al ar
matei și regimului sud-coreean, să fie 
înlăturat și condamnat, legea mar
țială să fie anulată ; să fie eliberați 
imediat toti studenții si opozanții po
litici arestați, printre aceștia figurînd 
pe primul loc cunoscutul lider demo
crat Kim Dae .lung ; puterea să fie 
transferată forțelor democratice ; să 
se redeschidă universitățile.

Pe de altă parte, in cursul zilei de 
joi, mișcarea populară de nemulțu
mire și protest s-a extins, cuprinzind 
noi orașe. Puternice manifestații, la 
care au participat peste 30 000 de oa
meni, au avut loc in orășele Naju, 
Jangsong, Damyang și în alte loca
lități.

Grecia se pronunță pentru acțiuni 
in vederea salvgardării destinderii și păcii

Programul noului guvern
ATENA 22 — Trimisul Agerpres, 

Venera Anghel, transmite : Noul 
prim-ministru al Greciei, Gheorghios 
Rallis, a prezentat in parlament pro
gramul de politică internă și externă 
al guvernului său. format ia 10 mai, 
dună alegerea fostului premier Con
stantin Caramanlis in funcția de pre
ședinte al Republicii Elene. Elemen
tul esențial al acestui program îl 
constituie continuarea orientărilor de 
bază ale cabinetului precedent, alcă
tuit din membrii aceleiași formațiuni 
politice — partidul Noua Democrație.

Pe plan intern, preocupările sint 
concentrate asupra depășirii actuale
lor dificultăți economice ale țârii, 
acordindu-se prioritate frinării pro
cesului inflaționist și asigurării sta
bilității monedei naționale. Se preco
nizează, totodată, o serie de măsuri 
menite să determine creșterea inves
tițiilor in sectorul industrial, restruc
turarea sistemului educațional, al să
nătății publice,

Tn viziunea guvernului grec, 
„Principiul esențial al relațiilor in
ternaționale — a menționat Rallis —

îl constituie respectul mutual al su
veranității, independenței, integrită
ții teritoriale, avantajul recipțoc ți 
neamestecul in problemele interne". 
El a reafirmat că noul cabinet elen 
va continua să promoveze ,.o politi
că de largă deschidere internaționa
lă", punind accentul pe extinderea 
raporturilor de colaborare bilaterală 
și multilaterală cu toate statele, indi
ferent de sistemul lor economic, po
litic și social, subliniind că țara sa 
..va saluta orice inițiativă in direcția 
lărgirii cooperării bilaterale si multi
laterale in regiunea Balcanilor și va 
căuta să întărească relațiile cu veci
nii săi".

Premierul a condamnat folosirea 
forței in raporturile interstatale, ac
tele de agresiune de orice gen, ară- 
tînd că „guvernul său este hotărit să 
acționeze prin toate mijloacele posi
bile pentru salvgardarea cauzei des
tinderii și păcii". Pe această bază, a 
subliniat el. Grecia se pregătește să 
participe la viitoarea conferință de la 
Madrid asupra cooperării și securită
ții in Europa".

0 contribuție marcantă la dezvoltarea continuă 
a relațiilor de prietenie si colaborare româno - sovietice

Dezvoltarea continuă a conlucrării 
multilaterale prietenești româno-so- 
vietice și-a găsit o nouă și grăitoare 
expresie in dialogul desfășurat, zile
le acestea, ia Moscova, la nivelul 
șefilor de guvern. Vizita oficială de 
prietenie întreprinsă in U.R.S.S. de 
primul ministru al guvernului român, 
tovarășul Ilie Verdeț. la invitația 
guvernului sovietic, convorbirile pur
tate cu președintele Consiliului de 
Miniștri, Aleksei Kosighin. înscriu o 
contribuție importantă la amplifi
carea și diversificarea conlucrării 
dintjre țările noastre pe multiple pla
nuri ale construcției socialiste și co
muniste.

In acest sens, ședința comună a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., a Consiliului de Stat și 
guvernului a dat o înaltă apreciere 
rezultatelor vizitei și a subliniat că 
intilnirile și convorbirile primului 
ministru, măsurile stabilite cu acest 
prilej „sint in concordantă cu înțe
legerile convenite intre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici 
Brejnev. exprimindu-se hotărirea 
partidului și statului nostru de a 
acționa in continuare pentru adinci
rea prieteniei și extinderea colabo
rării pe multiple planuri intre Româ
nia și Uniunea Sovietică, in interesul 
celor două țări și popoare, al cauzei 
socialismului, comunismului, al pă
cii, destinderii și colaborării interna
ționale".

Așa cum este bine, cunoscut, poten
tate de comunitatea de orînduire si 
de țeluri și beneficiind de o trainică 
bază politico-juridică prin Tratatul 
de prietenie, colaborare si asistentă 
mutuală, ca și prin Declarația comu
nă. semnată la București in toamna 
anului 1976. relațiile româno-sovieti- 
ce cunosc o evoluție din cele mai 
rodnice. întreaga dezvoltare a con
lucrării noastre pune cu putere in 
evidentă caracterul constructiv al 
principiilor egalității depline in drep
turi. independentei și suveranității 
naționale, neamestecului in treburile 
interne, avantajului reciproc. întraju
torării tovărășești si solidarității in
ternaționale oe care sint clădite 
aceste relații.

Experiența, viața însăși atestă că 
factorul hotăritor al cursului mereu 
ascendent al legăturilor româno-so-

vietice il constituie colaborarea 
strinsă. tovărășească dintre forțele 
politice conducătoare din cele două 
țări — Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice — îți acest cadru impunindu-se, 
prin rolul lor decisiv, intilnirile și 
convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Leonid Brejnev. care, 
de fiecare dată, prin înțelegerile con
venite, au jalonat intensificarea an
samblului raporturilor noastre, le-au 
deschis mereu noi perspective.

Schimbul de mesaje prietenești din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășul Leonid Brejnev. convorbirea 
care a . avut loc cu prilejul primirii 
primului ministru al guvernului 
român de către secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S.. președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
au evidențiat satisfacția fată de bu
nele relații dintre cele două partide, 
țări și popoare, fată de dezvoltarea 
colaborării româno-sovietice pe cele 
mai diverse planuri, ca si voința de 
a aprofunda aceste raporturi, de a se 
găsi noi căi pentru continua lor di
versificare.

Așa cum s-a evidențiat încă o dată 
și cu prilejul actualelor convorbiri, o 
dezvoltare dinamică cunoaște colabo
rarea economică, știut fiind că Uniu
nea Sovietică se situează pe primul 
loc în ansamblul relațiilor comerciale 
ale tării noastre. Este grăitor că. prin 
Înfăptuirea acordului comercial pe 
actualul cincinal, care prevede spori
rea la 9 miliarde de ruble a totalului 
livrărilor reciproce, volumul schim
burilor înregistrează o creștere de 
70 la sută față de cincinalul pre
cedent.

în acest cadru, convorbirile de la 
Moscova au situat in centrul aten
ției problemele colaborării economi
ce. ale extinderii și perfecționării, in 
continuare, a conlucrării in acest do
meniu. potrivit posibilităților mereu 
sporite create de dezvoltarea actuală 
și în perspectivă a forțelor de pro
ducție ale celor două țări. Aprobin- 
du-se rezultatele preliminare ale 
coordonării planurilor de stat pe pe
rioada viitorului cincinal. în cursul 
dialogului s-a subliniat — asa cum 
se arată si in comunicatul dat publi
cității — că prin finalizarea acestei 
acțiuni se va asigura o bază trainică

pentru dezvoltarea continuă, pe o pe
rioadă Îndelungată, a colaborării eco
nomice reciproc avantajoase.

O caracteristică a acestei colaborări 
o constituie creșterea ponderii unor 
forme avansate, moderne, cu efica
citate sporită, cum ar fi cooperarea și 
specializarea in producție, in ramuri 
industriale de vîrf. Pornind de la do
rința de a valorifica mai ne deplin, 
in interesul ambelor țări, experiența 
acumulată, realizările de seamă obți
nute în dezvoltarea economiilor na
ționale ale celor două țări, convorbi
rile au pus in evidentă hotărirea de 
a se amplifica in continuare aceste 
forme superioare de conlucrare eco
nomică. O însemnătate deosebită are. 
în acest sens. încheierea Programului 
de lungă durată, care conturează ca
drul organizatoric si stabilește direc
țiile dezvoltării cooperării si speciali
zării în producție pe perioada viito
rului deceniu, pină în 1990. Aceleiași 
preocupări i se circumscriu extin
derea, pentru cincinalul următor, a 
înțelegerilor existente in prezent și 
pregătirea unor noi programe simi
lare. în lumina celor convenite. . în 
ansamblul relațiilor economice va 
crește si mai mult amploarea coope
rării și specializării în producție, in 
ramuri din cele mai importante, cum 
sînt construcțiile de' mașini, industria 
chimică și petrochimică și altele. Se 
va dezvolta, de asemenea, cooperarea 
în producția de utilaje industriale 
complexe, in domeniile electronicii si 
tehnicii de calcul, -mijloacelor de 
transport etc.

Nu incape îndoială că amplificarea 
colaborării economice, extinderea și 
diversificarea acțiunilor de cooperare 
și specializare in producție. vor avea 
repercusiuni dintre cele mâi pozitive 
asupra propășirii celor două țări. Tot
odată. aceasta reprezintă o contribu
ție importantă la înfăptuirea Progra
mului complex, precum și a progra
melor de colaborare oe termen lung 
adoptate la sesiunea de la București 
din'1978 a C.A.E.R.. programe a căror 
traducere in viată ar veni în spriji
nul soluționării unor probleme ale 
țărilor membre, cum ar fi satisface
rea mai deplină a necesarului de 
combustibili și materii prime, mașini, 
utilaje și tehnologii moderne.

Se extinde, in același timp, cola

borarea româno-sovietică pe plan 
tehnic și științific, concomitent cu ri
dicarea eficientei acesteia. în pe
rioada ce urmează, conlucrarea pe 
acest' tărim se va materializa in va
riate forme, inclusiv prin schimburi 
de documentații tehnice corespunză
toare pentru asimilarea fabricării de 
noi tipuri de mașini și utilaje, intro
ducerea de procese tehnologice avan
sate. modernizarea unor unități eco
nomice și crearea altora noi.

în cadrul schimbului de vederi 
privind unele probleme internaționa
le. s-a subliniat necesitatea de a se 
acționa pentru continuarea politicii 
de destindere și pace. înlăturarea 
focarelor de conflict, pentru traduce
rea integrală-in viată a Actului final 
de la Helsinki in vederea ■ înfăptuirii 
securității si cooperării în Europa, 
pentru oprirea cursei înarmărilor si 
adoptarea de măsuri' de dezarmare, 
in primul rind de dezarmare nucleară 
— ca imperative de prim ordin ale 
actualității, in a căror transpunere in 
viată sint interesate toate popoarele. 
Evocindu-se importanța măsurilor 
concrete prevăzute in acest sens in 
recentul document adoptat de statele 
participante la Tratatul de la Varșo
via, România și U.R.S.S. si-au re
afirmat, totodată, hotărirea de a ac
ționa. împreună cu toate țările iubi
toare de pace, cu toate tortele demo
crațiile, progresiste, pentru realizarea 
acestor obiective, de care depinde In 
mod hotăritor pacea lumii. în același 
timp, tarile noastre și-au reafirmat 
solidaritatea cu lupta popoarelor îm
potriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului. pentru 
independentă națională si progres so
cial. care se afirmă cu tot mai multă 
vigoare ca una din trăsăturile funda
mentale ale vieții internaționale con
temporane.

Fără îndoială, materializarea rezul
tatelor convorbirilor de la Moscova 
va contribui la dezvoltarea mai de
parte si adincirea relațiilor multi
laterale de prietenie si colaborare 
româno-sovietice. intensificarea aces
tor relații răspunzind întru totul in
tereselor celor două ponoare, cauzei 
socialismului și comunismului, păcii 
si colaborării în lume.

AI. CÂMPEANU
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IN CADRUL MANIFESTĂRILOR CONSACRATE ÎMPLINIRII A 2 050 DE 
AN! DE LA CONSTITUIREA PRIMULUI STAT DAC CENTRALIZAT SI INDE
PENDENT, în localitatea olandeză Heino a avut loc o seară culturală 
românească, iar ziarul Uruguayan „La Manana" consacră aceleiași ani
versări un amplu articol. •

DUPĂ CEL DE-AL 79-LEA TUR 
DE SCRUTIN pentru alegerea 
președintelui Turciei, încheiat fără 
rezultat, premierul Suleyman De- 
mirel a propus ca parlamentul să 
aprobe în următoarele zece zile un 
amendament la Constituție și la 
citeva articole ale legii electorale, 
adăugind : „dacă parlamentul nu 
poate alege președintele, atunci 
această sarcină revine întregii na
țiuni". Liderul Partidului Repu
blican al Poporului (de opoziție), 
Biilent Ecevit. a declarat însă că se 
opune unei asemenea inițiative.

NOI DEMONSTRAȚII ALE 
POPULAȚIEI DE CULOARE DIN 
R.S.A. Importante forțe de poliție 
și unități speciale au fost concen
trate in orașul sud-african Blom- 
fonteim pentru a stăvili acțiunile de 
protest ale populației de culoare 
împotriva practicilor politicii de a- 
partheid. Cei care au organizat cele 
mai ample demonstrații au fost e- 
levii și studenții. Autoritățile sud- 
africane au hotărit să închidă, pe 
o perioadă nedeterminată, porțile 
universității Fort Hare, după ce 
studenții de culoare au hotărit. să 
continue acțiunea lor de boicotare 
a cursurilor.

CONVORBIRI IUGOSLAVO— 
IRAKIENE. Stevan Doronski, mem
bru al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
însărcinat cu prezidarea ședin
țelor Prezidiului, a avut la Belgrad 
convorbiri cu delegația Partidului 
Baas Arab Socialist din Irak, con
dusă de Tariq Aziz, membru al 
conducerii regionale și naționale 
a partidului, vicepremier aj gu
vernului, informează agenția Ta- 
niug. Au fost discutate perspec
tivele dezvoltării relațiilor prie
tenești dintre cele două partide și 
țări, precum și aspecte ale evolu
ției situației internaționale.

ÎN PREGĂTIREA CONGRESU
LUI P.C. FINLANDEZ. La Helsinki 
a avut loc plenara C.C. al P.C. Fin
landez, care a analizat aspecte ale 
situației interne și internaționale 
și a dezbătut, de asemenea, ches
tiuni legate de pregătirea con
gresului partidului. în cadrul ple
narei au prezentat rapoarte Aarne 
Saarinen, președintele partidului, 
si Taisto 
tele P. C. Finlandez.

Sinisalo. vlcepreședin-

REUNIUNE ÎN PROBLEMELE 
ENERGETICE. Joi. la Paris s-au 
întrunit miniștrii energiei din cele 
21 de țări membre ale Agenției In
ternaționale pentru Energie (A.I.E.). 
Miniștrii examinează posibilitățile 
și mijloacele de modificare Pe ter
men mediu și lung a structurii a- 
provizionării cu energie in vederea 
diminuării dependentei de petrol. 
Totodată.’ sînt dezbătute probleme 
privind utilizarea unor surse de 
energie alternativă, precum si ne
cesitatea, in general, a reducerii 
consumurilor de energie.

NAVA AUTOMATA DE TRANS
PORT „PROGRESS-9", plasată pe 
orbită la 27 aprilie 1980. și-a în
cheiat zborul. Joi, la comanda lan
sată de la Centrul de dirijare a zbo
rului, „Prggress-9“ a intrat in stra
turile dense ale atmosferei și, 
deasupra zonei prevăzute din Ocea
nul Pacific, și-a încetat existenta. 
Cosmonauta Leonid Popov și Valeri 
Riumin își continuă activitatea la 
bordul complexului orbital „Saliut- 
6 — „Soiuz-35“.

ZONA POLUATA CU PRODUSE 
CHIMICE. Peste 700 de familii vor 
fi evacuate dintr-un cartier al 
orașului american 
urmare a faptului 
se află construite 
luat cu produse 
de nocive. Președintele 
Carter a decretat stare de urgentă 
federală pentru zona respectivă.

cartier 
Niagara Falls, ca 
că locuințele lor 
pe un teren- po- 
chimice deosebit 

Jimmy

ÎN ȚĂRILE OCCIDENTALE

Ample demonstrații împotriva 
creșterii șomajului

In localitatea, britanică Sheffield, muncitorii oțelari protestează împotriva noilor reduceri ale locurilor de muncă

La 13 mai, in Franța, mai multe milioane de oameni ai muncii au 
participat la greve și deiponstrații de masă pe străzile principalelor orașe ; 
la 14 mai, în Marea Britanie s-a desfășurat o „zi de acțiune", convocată 
de Congresul sindicatelor britanice în numele celor 112 uniuni sindicale 
afiliate, numărînd peste 12 milioane membri ; între 25 aprilie și 11 maj, 
Suedia a fost martora celor mai mari conflicte sociale din ultimii 70 de ani.

Sint doar citeva secvențe din lupta dusă de oamenii muncii din țările 
capitaliste pentru condiții mai bune de viață și muncă. Din rîndurile 
demonstranților, adesea se înalță pancarte pe care se poate citi : „Vrem 
garantarea unui elementar drept a! omplui — dreptul la muncă !“ Rela
tările de mai jos, reproduse din presa occidentală, indică proporțiile tot 
mai îngrijorătoare pe care le-au atins, în ultimul timp, șomajul în aceste 
țări.

S- U- A- : fn două săptămîni — 

încă 1200000 persoane fără lucru
Citind statisticile Departamentului 

Muncii, ziarul „Washington Post" 
arată-că in săptămina care s-a în
cheiat la 27 aprilie 1980 aproape 
595 000 de americani și-au pierdut 
locurile de munca. In săDtâmina 
anterioară, rîndurile șomerilor ame
ricani crescuseră cu 607 000 persoa
ne. Astfel, șomajul a atins in S.U.A.

nivelul de 7 la sută din forța de 
muncă, totalizind 7,3 milioane. „Da
tele in acest domeniu pentru luna 
aprilie reflectă, în mod clar, dete
riorarea de pe piața americană a 
muncii, anticipată de numeroși ex
porti" — a declarat Janet Norwood, 
comisar al Biroului de statistică in 
domeniul tortei de muncă.

FRANȚA:

Majoritatea 
șomerilor — femeile

„Șomajul in rindul femeilor — 
scrie. „Le Monde" — nu a încetat 
să se agraveze din 1974. în Franța 
el a bătut toate recordurile in oc
tombrie 1979, cind a fost depășit 
nivelul de 800 000 cereri nesatisfă- 
cute de locuri de muncă primite din 
partea femeilor. în prezent, in 
Franța femeile reprezintă 54,5 la 
sută din totalul celor peste 1,5 mi
lioane șomeri".

ITALIA :

Imaginea de mai sus a fost surprinsă la un oficiu de plasare a brațelor 
de muncă din S.U.A., unde șomajul în rindul populației de culoare, în 

special al tinerilor, a atins, in unele regiuni, chiar 55,4 la sută

6 milioane „oameni de prisos“
BRUNELLES 22 (Agerpres). — 

Statisticile publicate, joi, la Bru
xelles relevă că rata șomajului a 

^crescut in Piafa comună de la 5,4 la

sută, in aprilie 1979, la 5,7 la sută in 
aprilie 1980. Astfel, luna trecu'ă erau 
înregistrați oficial aproximativ șase 
milioane de șomeri.

Tot mai puțini 
solicitanți izbutesc...

„Potrivit datelor comunicate de 
Ministerul Muncii — scrie ziarul 
„Corriere della Serra" — numâru.1 
șomerilor era la sfirșitul primului 
trimestru de 1 703 000. ceea ce re
prezintă 8,4 la sută din totalul for
ței de muncă italiene. în condițiile 
agravării situației economice, tot 
mai multi rămin fără lucru, in 
timp ce numărul celor care izbu
tesc să găsească un post, chiar și 
temporar, este tot mai mic".

„Aceasta este vîrsta 
speranțelor1' ?

„în prezent există peste șase mi
lioane de vest-europeni fără slujbă, 
din aceștia mai mult de un sfert 
fiind tineri sub 25 de ani — rela
tează ziarul „INTERNATIONAL 
HERALD TRIBUNE". în Franța și 
Anglia numărul tinerilor fără lucru 
este de trei ori mai mare decit al 
adulților. în Italia, șomajul in rin
dul tineretului este de nouă ori mai 
mare decit cel in rindul maturilor.

„Imigranții — 
primele victime"

Ziarul belgian „DRAPEAU 
ROUGE" subliniază reacția nefavo
rabilă înregistrată in țările vest- 
europene față de muncitorii imi
granți. „Șomajul și creșterea eco
nomică lentă au determinat înăspri
rea poziției față de imigranți, aceș
tia fiind acuzați că ocupă posturi 
ce ar putea reveni șomerilor locali. 
Se știe că muncitorii străini devin 
de fiecare dată primele victime ale 
recesiunii".
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