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CARNETUL DE PARTID
— simbol al legămîntului suprem de a sluji 

cu devotament și abnegație cauza partidului,

de a milita fără preget pentru făurirea viitorului

comunist al patriei
Pentru fiecare membru al partidului, înmînarea carnetu

lui de partid constituie, fără îndoială, un eveniment important, 
pentru că, prin aceasta, se confirmă încă o dată calitatea de 
membru al Partidului Comunist Român, constituind, totodată, 
o apreciere a activității depuse de fiecare pentru înfăptuirea 
politicii partidului și realizarea prevederilor Statutului, a con
tribuției aduse la dezvoltarea patriei noastre în conformitate 
cu Programul de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare spre comunism.

NICOLAE CEAUȘESCU
acest an 
întregului 
vastei ac- 
documen-

Un eveniment politic de mare în
semnătate marchează în 
viata comuniștilor si a 
nostru partid : în cadrul 
tiuni de preschimbare a
telor de partid, de inmînare a nou
lui carnet de membru al Partidului 
Comunist Român. în toate organi
zațiile de bază de pe cuprinsul tă
rii s-au desfășurat si continuă să 
se desfășoare discuțiile individuale 
ale birourilor acestora cu membrii 
de partid, discuții care prilejuiesc 
analiza exigentă. în spirit critic și 
autocritic, a întregii activități po
litice si profesionale a comuniști
lor. a modului cum își îndeplinesc 
sarcinile de partid, a felului cum 
respectă și aplică îndatoririle sta
tutare și legile statului, a atitudi
nii și comportamentului lor în co
lectivul de muncă. în societate. în 
familie. Pentru a conferi discuții
lor individuale o eficientă politică 
ridicată, concluziile acestora sint 
dezbătute în adunări generale ale 
organizațiilor de bază, în care sînt 
reliefate principalele învățăminte 
ce se desprind pentru organizația 
respectivă în întregul el. ca si pen
tru activitatea fiecărui comunist în 
parte, astfel îneît ea să corespundă 
din toate punctele de vedere înal
telor exigente politico-morale puse 
de partid în fata sa.

Prin intermediul presei de ieri, 
comuniștii. întregul partid. întregul 
nostru popor au aflat despre mo
mentul solemn, cu valoare de sim
bol, în care tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, i s-a inmînat noul car
net de membru al Partidului Co
munist Român. Totodată, cu ace
lași prilej s-au înminat noile car
nete de membri ai partidului și 
celorlalți membri ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prezenți la solemnitate.

întreaga desfășurare a înmînării

noilor carnete de partid a dobîndit 
caracteristicile unui important eve
niment politic, bogat în semnificații. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pur
tătorul noului carnet roșu de mem
bru al partidului avînd numărul 1, 
este comunistul pe care-1 cunoaște 
Si venerează întreaga tară, toti fiii 
patriei noastre, pentru că întruchi
pează in chipul cel mai înalt si lu
minos modelul înalt al luptătorului 
revoluționar, virtuțile fiului credin
cios al clasei muncitoare care, prin 
exemplul său de viată și activitate 
— de dăruire patriotică, de dîrze- 
nie si pasiune comunistă, de tena
citate. cutezanță si intransigentă 
revoluționară consacrată celor mai 
nobile idealuri de înflorire si pro
gres ale României, de dreptate, li
bertate. independentă — și-a cîstigat 
■știma și admirația tuturor comu
niștilor tării, a poporului că
ruia îi aparține prin întreaga sa 
ființă. Asa cum știe fiecare comu
nist. fiecare cetățean al tării, cel 
care poartă carnetul roșu numă
rul 1 este omul comunist de cea 
mai aleasă omenie — omenie acasă, 
între semeni, si omenie în lume, in 
întreaga lume, unde numele secre
tarului general al partidului nos
tru, președintele României, se 
identifică cu cel al patriei socia
liste, cu cele mai arzătoare aspi
rații de prietenie și pace, de ega
litate în drepturi cu toate popoarele, 
astfel ca omenirea să înlăture po
vara inegalităților, coșmarul con
flictelor.

Dealtfel. însuși momentul so
lemn al înminării tovarășului 
Nicolae Ceausescu a noului carnet 
de membru al Partidului Comunist 
Român s-a constituit într-un eve
niment cu un pronunțat caracter 
de lucru — atit de caracteristic ac
tivității cotidiene a secretarului ge
neral al partidului.

Din cuvîntarea tovarășului Nicolae

Ceaușescu rostită cu acest prilej a 
rezultat cu limpezime cerința că 
înmînarea noilor carnete roșii tu
turor membrilor de partid să 
reprezinte un moment din cele 
mai importante pentru fiecare co
munist. o reconfirmare a calității 
de membru al partidului, un prilej 
de analiză a activității depuse de 
fiecare pentru înfăptuirea politicii 
partidului și aplicarea prevederilor 
Statutului, a contribuției aduse la 
dezvoltarea patriei noastre socialis
te. De asemenea, primirea noului 
carnet de membru de partid tre
buie să constituie prilejul unui an
gajament al fiecărui comunist de 
a face totul, tot ceea ce depinde 
de capacitatea și puterea lui de 
muncă, pentru a îndeplini exem
plar sarcinile încredințate de par
tid. a asigura întărirea necontenită 
a forței si unității de granit a parti
dului. creșterea spiritului de răs
pundere. a disciplinei, ridicarea ni
velului poljtic si. ideologic în vede
rea înfăptuirii neabătute a politicii 
partidului.

în acest sens, ca orientări deter
minante secretarul general al parti
dului a subliniat cerința ca activi
tatea fiecărui membru al partidu
lui să fie pătrunsă în orice împre
jurare de spirit revoluționar, să se 
caracterizeze prin tenacitate în lup
ta împotriva a tot ceea ce este 
vechi, depășit de viată, pentru pro
movarea permanentă a noului, a 
spiritului novator. Este marea mi
siune a comuniștilor să acționeze 
stăruitor pentru formarea omului 
nou. pentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste, a conștiinței patriotice 
revoluționare, incit aceasta să de
vină o puternică forță materială a 
dezvoltării societății, să nu rămînă 
în urma rezultatelor obținute în 
dezvoltarea construcției materiale.

<7; —
Copiii de lingă noi

IN ZIARUL DE AZI, RUBRICILE 
NOASTRE : Cum sînt soluționate 
scrisorile oamenilor muncii ; 
Faptul divers ; O idee și valoa
rea ei ; Carnet teatral ; Cronică 
muzicală ; Sport ; Din viața 
partidelor progresiste din noile 
state independente ; De pretu

tindeni.

Starea culturilor

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe președintele Confederației spaniole 

a întreprinderilor
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
a primit, joi, pe Carloa Ferrer Salat, 
președintele Confederației spaniole a 
întreprinderilor, care a făcut o vizită 
în tara noastră.

La primire a participat Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale.

A luat, de asemenea, parte Jose 
Carlos Gonzales Campo dal-Re, am
basadorul Spaniei la București.

Oaspetele a mulțumit călduros șe
fului statului român pentru întreve
derea acordată, pentru posibilitatea 
oferită de a vizita România.

In timpul întrevederii s-a relevat 
cu satisfacție evoluția pozitivă a 
relațiilor economice româno-spaniole. 
a schimburilor comerciale dintre cele 
două țări, care se dezvoltă continuu. 
S-a manifestat, totodată, dorința co

mună de a amplifica sl adîncl aceste 
relații, de a promova o mai mare 
apropiere și conlucrare între Româ
nia si Spania, pe plan politic, eco
nomic. tehnico-știintific, cultural si 
în alte domenii de activitate, spre 
binele celor două popoare, al cauzei 
păcii și cooperării în Europa si în 
întreaga lume. în acest sens, a fost 
subliniată importanta deosebită a 
înfăptuirii hotărîrilor si înțelegerilor 
stabilite cu prilejul vizitei oficiale 
efectuate de președintele României 
în Spania.

A avut loc. de asemenea, un schimb 
de păreri în legătură cu actuala si
tuație internațională. în acest cadru, 
s-a evidențiat necesitatea reluării si 
consolidării politicii de destindere si 
cooperare în Europa si în întreaga 
lume, pregătirii temeinice a reuniunii 
de la Madrid, pentru ca aceasta să 
dea un nou impuls transpunerii în

viată a Actului final de la Helsinki, 
promovării unor relații noi Intra 
state, bazate pe respectarea princi
piilor independentei si suveranității 
naționale, egalității în drepturi si 
avantajului reciproc, neamestecului în 
treburile interne, nerecurgerii la forță 
sau la amenințarea cu forța. S-a 
apreciat, totodată, că pacea si securita
tea pe continent si în întreaga lume 
reclamă măsuri ferme în direcția 
dezarmării si dezangajării militare, 
soluționării pe cale politică a tuturor 
stărilor de încordare si conflict din 
diferite zone, lichidării subdezvoltă
rii si făuririi unei noi ordini econo
mice Internationale, care să asigure 
progresul mai rapid al tuturor țărilor, 
îndeosebi al celor rămase in urmă, 
precum si stabilitatea economică 
mondială.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

face necesara

Participarea la prășit
a tuturor

După o lungă perioadă friguroasă, 
cu foarte multe ploi reci, vremea s-a 
încălzit și în Cîmpia de Vest. Plan
tele și-au recăpătat culoarea verde 
și, ceea ce este foarte important, au 
intrat rapid într-o adevărată explo
zie de creștere. In ciuda eforturilor 
din primăvară pentru erbicidarea 
unor suprafețe întinse, în unele 
locuri această lucrare nu și-a atins 
efectul scontat datorită condițiilor 
grele în care s-a executat. Așa se 
explică de ce, alături de lanuri cu
rate, au început acum să apară multe 
parcele îmburuienate. care au nevoie 
de intervenția grabnică a omului 
pentru a asigura plantelor condiții 
normale de dezvoltare.

în ordinea urgențelor, deosebit de 
importante sînt încheierea primei 
prașile manuale la sfecla de zahăr 
și trecerea urgentă la efectuarea celei 
de-a doua prașile mecanice. Trei sînt 
motivele principale care pun acum 
aceste lucrări pe primul plan al 
muncii din agricultură : 1) stadiul 
înaintat de vegetație a plantelor ; 2) 
cerința urgentă de a încheia răritul 
plantelor pe suprafețele însămânțate 
cu sămînță plurigermă ; 3) sfecla de 
zahăr este cultura în care erbicida
rea și-a făcut efectul cel mai puțin ,-------- vțn_

exe-
datorită temperaturii scăzute și 
turilor puternice din perioada 
cutării lucrărilor de pregătire.'

Pe ansamblul județului, prima . 
șilă mecanică practic s-a îpcheiat, 
iar in linele unități din cîmpie se 
apropie de sfîrșit și cea de-a doua. 
Este un rezultat care nu trebuie pus 
numai pe seama bazei materiale de 
care dispun secțiile de mecanizare, 
ci, mai ales, pe seama răspunderii 
cu care lucrează cele 78 de formații 
specializate de mecanizatori. In po
fida faptului că la Mădăras, Diosig, 
Sălard. Șînnicolau Român, Cefa. Să- 
cueni, Biharia și Mihai Bravu 
această lucrare este foarte înaintată, 
formațiile de mecanizatori sînt pre
zente de dimineața pînă seara la da
torie.

De cîteva zile, tn unitățile agricole 
din județ a început și prășitul meca
nic al florii-soarelui și porumbului. 
Dar oricît de mari ar fi efectele me
canizării și chimizării, oricîte îmbu
nătățiri s-ar aduce procesului de pro
ducție din agricultură, prezența omu
lui pe ogoare, munca lui nemijlo
cită și bine organizată este de ne
înlocuit. Ea constituie factorul deci
siv în aceste momente cînd locuito

pra-

Cu planul cincinal
îndeplinit

locuitorilor satelor
O zi prin unități 

agricole 
din județul Bihor

rii satelor sînt chemați să participe 
în masă la întreținerea culturilor. 
Răspunderi deosebite revin, în acest 
sens, mai ales celor aproape 45 000 
de cooperatori organizați în peste 
2 500 de formații ce s-au angajat în 
acest an să lucreze în acord global 
circa 70 la sută din suprafețele culti
vate cu .plante prășitoare în județul 
Bihor. Cum lucrează acum aceste 
formații de cooperatori ? Cum acțio
nează organizațiile comunale de 
partid și consiliile populare pentru 
buna desfășurare a campaniei de în
treținere a culturilor ?

Ne oprim în hotarul cooperativei 
agricole din Roit. Străbatem drumu
rile de țară ce ne poartă printre 
culturi frumoase ce desfată privirea. 
Cultura de cartofi, prășită a treia 
oară în această primăvară, a ajuns 
acum la maturitate. în lanurile de 
sfeclă mergem pe urmele celor care 
au încheiat prima prașilă încă la 
mijlocul săptămînii trecute. Cîmpul 
curat, cu plante viguroase, este o 
oglindă a lucrului făcut bine și la 
timp. în mijlocul unei sole mari cul
tivate cu porumb, cele 10 echipe de 
cooperatori lțjcrau cu efectivele com
plete.' Așa 'cum' au muncit de trei 
săptămîni încoace ; de dimineață Și 
pînă seara tîrziu, nu au lăsat sapa 
din mină decît atunci cînd ploile i-au 
obligat la un răgaz nedorit.

Discuția cu președintele cooperati
vei. Dumitru Blaga. pe tema organi
zării muncii, a ordinii si disciplinei în 
care trebuie să se lucreze acum, se 
transformă într-un dialog în care 
răspunsurile se constituie într-o ade
vărată demonstrație practică a ceea 
ce înseamnă model de muncă în echi
pă. de punctualitate si precizie în 
executarea tuturor lucrărilor. „Dacă 
pămîntul nostru rodește acum de 
două ori mai mult decît tn urmă cu 
cîtiva ani. dacă noi. cei din Roit, 
ne-am propus să realizăm în acest an 
recolte la nivelul celor ce se obțin la 
Salonta si Mădăras. aceasta se dato
rează în cea mai mare măsură schim
bărilor din mentalitatea oamenilor cu 
privire la disciplina muncii în agri
cultură — sublinia președintele coope
rativei. Acum, la noi campanie

agricolă începe cu 300 de oameni si se 
încheie tot cu atîtia. Lucrăm, cum 
s-ăr spune, cu tot satul la un loc, 
acolo unde starea culturilor impune 
să intervenim de urgentă. Si se mun
cește nu oricum, ci cu răspundere 
pentru respectarea tehnologiilor sta
bilite.

O imagine similară, a oamenilor 
aplecați cu trudă și migală asupra fie
cărei palme de pămînt cultivate, asu
pra fiecărei plante, am întîlnit in 
aceste zile si pe terenurile altor uni
tăti agricole din județ, simbolizînd 
efortul și răspunderea cu care ade- 
văratii gospodari acționează acum 
pentru a asigura recoltele bogate ale 
toamnei. I-am văzut si le-am admi
rat hărnicia în lanurile cu sfeclă sau 
porumb de la Valea lui Mihai. Vaida, 
Săcueni, Sîniob, Sîntimreu, Hodoș, 
Sălard, Biharia. Șînnicolau Român și, 
pină sus. pe podzolurile de la Ținea

Iosif POP 
Alexandru PETI

(Continuare in pag. a Ul-a)

Angrenat într-o intensă și crea
toare activitate productivă pentru 
înfăptuirea exemplară a prestigiosu
lui angajament de a realiza. în ac
tualul cincinal, o producție supli
mentară în valoare de peste 27 mi
liarde lei, puternicul detașament da 
oameni al muncii din industria Ca
pitalei înscrie, zi de zi, noi și însem
nate succese în întrecerea socialistă. 
Astfel, pînă în prezent, aproape 50 
de colective de muncitori, ingineri șl 
tehnicieni din întreprinderile bucu- 
reștene au raportat îndeplinirea, 
înainte de termen, a prevederilor ac
tualului cincinal. Printre acestea se 
numără colectivele unor unităti re
prezentative ale economiei națio
nale, cum sînt cele ale întreprinderii 
de mașini-unelte și agregate Bucu
rești, întreprinderii de utilaj chimic 
„Grivița Roșie", „Tehnometal", „Me
talica", întreprinderii de mecanică 
fină, „Izolatorul". întreprinderii do 
prefabricate din beton „Progresul", 
„Tînăra Gardă", „Adesgo", între
prinderii de încălțăminte „Pionie
rul", „Miraj", Filaturii de lină 
pieptănată. Combinatului de articole 
din cauciuc Jilava.

Așa cum relevă calculele estima
tive, pînă la sfîrșitul anului 1980 
numai aceste unităti bucureștene vor 
livra, peste plan, mașini și utilaje de 
mare tehnicitate, precum și alte pro
duse a căror valoare se va ridica la 
aproape opt miliarde lei.

Viața economică și socială 
a localităților patriei

Din veștile transmise ieri de corespondenții „Scinteiiu

(Continuare în pag. a Il-a)

Schița de sistematizare a zonei centrale a municipiului Botoșani
Drumurile și dialo

gurile fiecărei zile ne 
poartă pe fiecare din
tre noi în lumea plină 
de farmec și făgă
duințe a copilăriei. 
Copiii noștri cresc cu
rajoși și cinstiți, har
nici 
nou, 
prin fiecare faptă a 
lor să-și prefigureze 
identitatea și realiză
rile virstei de miine. 
Aceste milioane de 
copii, de tineri fii ai 
României poartă cu ei 
tezaur de simțire și 
gind, pilde de aleasă 
lumină.

Copiii de 
lîngă întîiele 
citire cartea 
a neamului, viața in- 
săși pulsind bărbăteș- 
te împrejurul lor. 
Copiii acestor ani se 
încolonează la startul 
spre viitor al primăve
rii. adueîndu-ne vești 
din faptele de seamă 
ale unei copilării ge
neroase, a unei copilă
rii pline de bucurie, 
bogate in aspirații. În
setate de învățătură.

Ce poate fi mai to
nic pentru noi, o na
țiune matură ce nu-și 
precupețește elanul în 
efortul de autodepă- 
șire continuă, decit să 
vedem că fiii noștri 
cresc sănătoși și lumi
nați, că în. această 
creștere se încorpo
rează ceva din însăși 
creșterea țării, din de
venirea cutezătoare 
spre comunism. Ca 
trăsături morale, ca 
deprinderi de muncă, 
perseverență, ca inse- 
tare a creației 
cu seamă ca 
pentru cauza 
popor, copiii 
simbolizează însăși ti
nerețea a peste două 
milenii de istorie. Sub 
arcadele anilor, copiii 
vin cu 
avind în urma lor re
zultate tot mai bune 
la învățătură, trofeele 
unor vacanțe tonice, 
vacante în care dru- 

^mețesc, îngrijesc mo-

și însetați de 
străduindu-se

numente istorice și ale 
naturii, ajută la strin- 
sul recoltelor, adună 
plante medicinale, vor 
desfășura pasionante 
expediții pionierești.

Copiii care se nasc si 
cresc în România de 
azi au în ființa lor 
însemnul de dragoste 
cu care națiunea in- - 
treagă înțelege să-si 
crească și să-si ocro
tească mlăditele. Este 
o copilărie tonică, lip
sită de griji materiale, 
o copilărie căreia i se

azi au 
cărți de 
nestinsa

și mai 
dăruire 
acestui 

noștri

fruntea sus,

Mihai 
NEGULESCU

dăruiesc mal întîi si 
mai întîi roadele a tot 
ce gîndim si făurim pe 
acest plai. Ca o fereas
tră fermecată, virsta 
copilăriei se deschide 
către o tară care in
vestește în acești copii 
tot ce are mai bun. 
nădejdea că ei vor îm
plini miine cele 
cutezătoare visuri.

Există undeva. în
tr-un ungher de biblio
tecă națională, la cabi
netul 
carte 
miei, 
sele 
suită ... 
nale care întruchipează 
un adevărat simbol al 
copilăriei acestor de
cenii. Sint reunite aco
lo. în zeci de mii de 
file, mărturiile ne care 
copiii le aduc asupra 
prezentului lor. asupra 
identității pe care si-o 
rîvnesc 
Inițiată 
pentru 
de aur 
pentru anul 2000 măr
turisește. in caligrafia 
emoționată dar fermă 
a virstei fragede, op
țiunea tonică funda
mentală a copiilor pen
tru o virstă a răspun
derilor. a creativității, 
solidarității umane. 
Răspunzind întrebări-

mai

de manuscrise 
rară al Acade- 
lîngă manuscri- 

lui Eminescu. o 
de volume origi-

la maturitate, 
de o revistă 
copii. arhiva 

„Cutezătorii"

lor noastre : „Ce ai 
vrea să fii în anul 
2000 ?“, „Ce ai face tu 
pentru binele omenirii 
dacă ar depinde de 
tine ?“. „Te-ai gîndit 
să faci vreo invenție ? 
La ce anume te-ai gin- 
dit ?“, acești copii au 
răsfrînt în oglinzile 
clare ochilor lor făptu
ra inefabilă a viitoru
lui însuși. Iar .aceste 
răspunsuri vor dovedi 
adevărata lor pondere 
odată cu devenirea în
săși a acestor copiică- 
tre împlinirile spre care 
întregul mers al învă
țăturii. al istoriei îi 
călăuzește.

Trăind între acești 
copii, iți este greu să 
desprinzi o singură tră
sătură care să expri
me cursul acestei de
veniri. Și totuși, dacă 
ne-am opri la una din
tre noțiunile ce con
stituie deopotrivă o 
trăsătură a istoriei 
contemporane româ
nești — cutezanța — 
am vedea cît de bine 
se aplică aceasta spi
ritului în care cresc 
copiii noștri, setei lor 
de cunoaștere, de reali
zare umană, de creație.

Aici și acum. în 
aceste zile de pri
măvară și de istorie, 
sub raza permanentei 
griji si încrederi, re
levant exprimată în 
deschiderea Forumulu*  
tinereții si primăverii, 
prin glasul celui mai 
iubit prieten si îndru
mător al tinerei ge
nerații. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : 
„întotdeauna gindul 
meu e Ia copiii tă
rii mele, la tineretul, 
la poporul nostru !...“ 
școala, familia, 
zatiile de copii 
ret — cărora li 
tură în mod 
literatura, artele, presa 
pentru copii — sînt che
mate să-si unească si 
să-si perfecționeze e-
(Continuare 
in pag. a lV-a)

Efigii contemporane
pe un meleag străvechi
Cînd vii dinspre mare, 

orașul îți apare la orizont 
ca o uriașă lebădă albă. 
Orașul are ceva de vis, un 
vis care se conturează tot 
mai precis pe măsură ce 
te apropii de el. Timpul 
lui de început pare să fie 
cu vreo șase secole îna
intea erei noastre. Jude
cat după cum arată acum, 
el este în întregime o cti
torie a anilor noștri, o cti
torie impresionantă prin 
frumusețe și mărime, 
crescută din temelii anti
ce. Subsolul orașului poa
te fi citit pe epoci, ur- 
cind din fîntina istoriei 
spre evul contemporan pe 
trepte de zbuciumată via
tă, despre care inscripții 
eline și latine adeveresc; 
construcții bizantine a- 
mintesc treceri umane 
spulberate în vîntul a 
patru zări ; temelii mai 
apropiate în timp ne vor
besc despre continuitatea 
poporului nostru, „nedes- 
ruptă" — cum spune cro
nicarul — de la decretul 
dionisopolitan pentru A-

cornion de pe vremea lui 
Burebista, cu 2050 de ani 
în urmă.

în primăvara aceasta, 
lucrindu-se la moderni
zarea părții peninsulare 
a urbei, s-au descoperit, 
ca de obicei, urmele unor 
clădiri antice. Și, sub ele, 
altele, și mai vechi. Mun
citorii înaintau cu pru
dența unor chirurgi aflați 
în plină operație, atenți 
să nu atingă artere vitale 
ale unui organism peste 
care viforele istoriei și-ău 
împietrit aripa. „Orașul 
tot e un muzeu", spunea 
unul din muncitorii care 
dezveliseră prima piatră 
a altei epoci istorice, 
oprindu-se și făcînd loc 
arheologilor. Aceștia se 
întîlneau din nou cu 
pulsul Tomisului și-l ra
cordau la pulsul puternic 
al Constantei moderne. 
Memoria fabuloasă a ora
șului de pe malul mării 
se îmbogățește continuu, 
întregindu-și tot mai mult 
imaginea despre sine.

Orașul își are însă eve-

nimentele lui contempo
rane, infinit mai puterni
ce prin rezonanța lor, 
evenimente dinamice, 
care se impun singure 
comparației pe o suprafa
ță de timp extrem de re
dusă. Această suprafață 
de timp este supusă de 
către oameni unei com
presii atît de energice, 
încit operația stratigrafiei 
in materia vie a zilei de 
azi evidențiază 
ca ții 
oprim 
cînd 
mile 
istoriei noastre, medităm, 
ne fulgeră gindul că ora
șul tot e un muzeu, dar, în 
clipa următoare, ne ur
căm din nou pe excava
torul care vibrează ală
turi și ne cufundăm, cu 
toată ființa, în oceanul 
proiectelor de viitor. Vom 
mai descoperi, cu sigu
ranță, alte vestigii, vor 
mai apărea alte capiteluri 
și statui de marmură din 
solul acestui țărm. In pă
mîntul care a odrăslit atî-

semnifi- 
tulburătoare. Ne 
o clipă, uimiți, 

descoperim adînci- 
impresionante ale

tea civilizații vom sculp
ta insă in terase, pornind 
de la micul port Tomis și 
pînă la Mamaia, zeci și 
zeci de blocuri cu ferestre 
largi orientate spre mare. 
Sînt treptele pe care va 
urca soarele în fiecare 
dimineață, soarele izvorît 
din mare, șiroind de 
apa sărată, rostogolin- 
du-se la picioarele noas
tre. De-abia acum va că
păta consistență cu ade
vărat caracterizarea ora
șului ca
Negre", caracterizare a- 
vansată 
anii 1938.

Temeiul acestei carac
terizări se dezvăluie, întîi 
și întîi, acolo unde danele 
de granit ale portului 
păstrează amintirea anti
cului adăpost al trireme
lor. El s-a născut ațunci 
cînd Anghel Saligriy a

„perlă a Mării
prematur prin

Dionisie ȘINCAN
(Continuare 
în pag. a

organi- 
si tine- 
se ală- 
angajat

Vedere parțiala din cea mai mare poarta maritima a țarii Foto : S. Cristian^

BOTOȘANI

A început 
zonei centrale

Delimitată de străzile Nicolae 
Iorga, Cuza Vodă, Griviței. Săveni- 
lor și Transilvaniei, zona centrală 
a municipiului Botoșani s-a consti
tuit, de-a lungul vremii, dintr-un 
labirint de străzi și străduțe cu in
tersecții dintre cele mai periculoa
se pentru siguranța traficului rutier 
și pietonal. Tot aici, edificii 
mare valoare arhitecturală 
coexistat cu căsuțe modeste, 
ciuri, ganguri întunecoase. După o 
muncă de aproape doi ani. benefi
ciind și de consultațiile unor spe
cialiști din alte centre ale tării, un 
colectiv al centrului de proiectare al 
consiliului popular județean a reu
șit să soluționeze problemele pri
vind sistematizarea zonei centra
le a municipiului Botoșani. După 
cum ne informează dr. ing. Eugen 
Tiperciuc, șeful secției de proiec
tare a județului, au început lucră-

de 
au 

be-

construcția 
a municipiului
rile de construcții la prima etapă 
a zonei centrale, care face legătura 
cu vechiul vad comercial al orașu
lui. destinat conservării. Este vorba 
de zonă delimitată de sediul poll- 
tico-administrativ al județului, unde 
se va crea si o mare piață publică, 
magazinul „Botoșani" și biblioteca 
județeană. în această primă etapă 
se vor înălța peste 2 000 de aparta
mente în blocuri, ale căror partere 
vor. adăposti spatii comerciale și 
alte utilități. Se va restabili legă
tura rutieră pe Calea Națională 
(una dintre cele mai vechi artere, 
care traversează 
de această dată 
circulație. Prin 
spatii verzi, ca 
arhitecturală a construcțiilor, aceas
tă zonă modernă se va încadra ar
monios în specificul traditional al 
Botoșanilor. (Silvestri Ailenei).

întregul oraș), dar 
pe sase benzi de 
extinderea unor 

Si prin varietatea

O nouă hidrocentrală pe Șiret
La Berești. în apropierea Sascu- 

tului. constructorii din cadrul 
Grupului de șantiere hidrotehnice 
din Bacău au început execuția u- 
nei noi hidrocentrale. Este cea de-a 
treia aflată în construcție pe Și
ret. în aval de Bacău. Inginerul Ion 
Bîrjoveanu, șeful șantierului, ne-a 
informat că complexul de lucrări 
de la Berești cuprinde un baraj de 
proporții care va stăvili apele Și
retului. formînd un lac de acumu
lare cu un volum de 120 milioa
ne metri cubi de apă. în corpul

barajului va funcționa o hidrocen
trală cu o putere instalată de 43,5 
MW. fiind cea mai mare din oele 
începute pînă acum pe cursul a- 
cestui rîu. Pe malul drept al Și
retului se va construi un dig de 
apărare lung de 13 km. pentru pro
tecția împotriva inundațiilor. Rea
lizarea acestor obiective presupune 
excavări de 8,2 milioane metri cubi 
pămînt. turnarea a circa 622 000 me
tri cubi betoane, realizarea unui 
mare volum de peree din beton și 
etanșări in profunzime. (Gh. Baltă).

10000 tone oțel peste plan
Harnicii siderurgiști hunedorenl, 

care au lansat in acest an che
marea la întrecere pe tară, folo
sind la parametrii cei mai înalti u- 
tilajele si mecanismele din dotare, 
au realizat in mai puțin de cinci 
luni 10 000 tone otel peste preve
deri, înfăptuind astfel mai mult de 
jumătate din angajamentul anual.

— Toate cele patru otelării au 
obținut. în special în luna mal. re- 

y^zultate de vîrf în sporirea produc-

tivității muncii și realizarea sor
timentelor prevăzute — ne spunea 
ing. Mircea Penescu, director teh
nic al Combinatului siderurgic 
Hunedoara. Este rezultatul aplică
rii măsurilor stabilite pentru îm
bunătățirea tehnologiilor de elabo
rare a otelului, creșterea indicilor 
intensivi de folosire a utilajelor și 
elaborarea șarjelor în sortimentul 
programat și fără pierderi de me
tal. (Sabin Cerbu)
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Luna vâzutâ 
de la... Bacău

După ani și ani de încercări 
și experimentări, doi specialiști 
de la Observatorul astronomic 
din Bacău — Matei Alexescu și 
Florin Nechita — au întocmit un 
Atlas fotografic ăl Lunii. Imagi
nile — în alb-negru si color — 
surprind aspecte de pe partea vi
zibilă a poeticului satelit al 
Terret.

Așadar, cum arată Luna văzu
tă de la Bacău 7 Răspunsul va 
fi dat in curind prin acest atlas 
fotografic, aflat acum SUb tipar 
la Întreprinderea poligrafică din 
localitate.

Ca-n povestea cu 
așchia...

Muncitorul lăcătuș loan Rotă- 
rescu, de la Întreprinderea de 
construcții metalice Bocșa, ne is
torisește „cu bucurie" — cum 
scrie el — o faptă de. pionier. Este 
vorba de Daniel Micșa. fiul Unui 
muncitor de la aceeași întreprin
dere, care a găsit pe stradă un 
portmoneu cu o mare sumă de 
bani, un libret de economii cu o 
depunere de 5 500 lei, certificatul 
de naștere, certificatul de căsă
torie și alte acte apattinînd lui 
Zoltan Varga din Reșița. Băiatul 
l-a arătat tatălui său portmoneul, 
iar acesta a făcut în așa fel ca 
el să ajungă in cel mai scurt 
timp în mina păgubașului. „încă 
o dată — ne spune In corespon
dență — se adeverește zicala po
trivit căreia așchia nu sare de
parte de trunchi. Cum e tatăl, si 
fiul" l i

I Numai zină

I
I

I
I
I
I

nu era...
Așa o cheamă : Zina. Zina Că

lin. de fel din comuna Bolboși- 
Gorj. Poartă un nume frumos, in 
contrast cu fapta ei urîtă. Intrînd 
in magazinul universal „Parîn- 
gul“ din Tg. Jiu. Zina s-a oprit 
in fața unei cabine de probă. In 
cabină — o cumpărătoare isi în
cerca o haină. Din doi timpi și 
trei mișcări, profitind de o clipă 
de neatenție a acesteia. Zina i-a 
subtilizat toți banii pe care-i 
avea. Dar cum magazinul era 
plin de lume. Zina a fost obser
vată de cineva si. cu toată 
„graba" ei, n-a mai apucat nici 
măcar să ajungă la usă. A ajuns 
unde trebuie, pentru opt luni de 
zile.

I Act iresponsabil

I
I
I facă ce-a făcut. S-a 

examen, dar a căzutI
I

I

Surprins la volan in stare- de 
ebrietate; constituind uh real pe
ricol pentru ceilalți participanti 
la traficul rutier, Liviu Popovici 
din Cluj-Napoca a suferit rigo
rile legii. După ispășirea pedep
sei, a solicitat aprobare pentru 
redobindlrea permisului de con
ducere, promițind că-n viata lui 
n-o să mai 
prezentat la 
cu succes.

In loc să 
tru a se prezenta încă o dată In 
fața comisiei, el n-a mai avut 
răbdare si s-a urcat din nou lo 
volanul autoturismului 2-CJ-789 
— Si, culmea ! — tot sub influen
ta alcoolului. De-acum încolo, 
ce-l privește, adio volan !

Ca la dentist!

se pregătească pen-

in
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In timp ce medicul stomatolog 
S.D. din Constanta se pregătea 
pentru o plombă, pacientului său 
nu-i mai tăcea gura, înșirindu-i 
verzi și uscate, precum că el, ca 
inginer la o întreprindere de 
materiale de construcție, face și 
drege...

Stomatologul tl întrerupe și-l 
roagă să-i facă și lui rost de niște 
faianță pentru baie.

Și-au dat intllnire 
doua zi. Pacientul i-a 
matologului buletinul 
tate. pentru a-i face
livrare, plus 6 000 de lei. rugîn- 
du-l să aștepte pină vine maga
zinerul cu marfa.

Și stomatologul a așteptat, a 
tot așteptat, dar degeaba...

Poate că mai aștepta si acum, 
dacă nu primea citație Să se pre
zinte la procesul unui mare 
escroc recidivist. Teodor Mihăi- 
lescu, care nu era altul decit... 
pacientul cu pricina.

Stomatologul a rămas... ca la 
dentist l

pentru a 
cerut sto- 
de identi- 

bon de
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I De neînțeles
Primarul comunei Văculești- 

Botoșani, M. Axinte. ne aduce 
la cunoștință un caz nemaipetre- 
cut prin părțile locului, care s-a 
soldat cu destrămarea a două fa
milii. Niculina Ciornei, in vîrstă 
de 29 de ani, iși părăsește soțul 
și cei trei copii — Neculai. Brîn- 
dușa, Gabriel — si pleacă „în 
lume" cu Mihai Munteanu, din 
aceeași comună. în vîrstă de 50 
de ani. care iși părăsește și el 
soția și pe cei doi copii ai săi. 
Se pare că cei doi fugari „îndră
gostiți" s-ar afla pe undeva prin 
județul Timiș. La puțin timp 
după plecarea Niculinei. i-a pă
răsit pe cei trei copii și tatăl lor, 
astfel că Neculai, Brîndușa și 
Gabriel au fost lăsați in grija 
unei femei, care mai 
de crescut trei copii, 
doi minori. Primăria 
voită să intervină și 
dințeze unui cămin
„Timp de aproape trei ani de 
zile — ne scrie primarul — nici 
unul din părinții lor (dacă se 
mai pot numi părinți!) nu s-au 
interesat de soarta copiilor. Ce 
fel de inimă au 7“

N-au 1

I
I I
I I

avea si ea 
dintre care 
a fost ne- 
să-i încre
de copii.

I I
I
I
I

i
I
I

I IRubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scinteil^^

I CARNETUL DE PARTID
I
I
I
I
I

I
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i
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I
I

cl să le devanseze, amplificlndu-le 
astfel necontenit.

„Aș dori eă exprim convingerea 
— sublinia tovarășul Nicolae 
Ceausescu — că toti membrii de 
partid Care vor primi în acest an 
noul carnet vor reflecta atît la 
ceea ce au făcut pină acum, cit și 
Ia ceea ce trebuie făcut în viitor. 
Sint încredințat că, pornind de Ia 
hotăririle Congresului al XII-lea, 
de la prevederile Programului par
tidului. fiecare iși va propune să 
muncească mai bine, cu mai mult 
spirit de răspundere și cu mai 
multă exigentă, pentru a lichida o 
serie de neajunsuri și lipsuri care 
mai există în munca noastră, pen
tru a ridica întreaga activitate la 
nivelul cerințelor puse de Con
gresul partidului, al așteptărilor 
întregului nostru popor, asigurind 
înaintarea fermă a patriei pe calea 
socialismului si comunismului, creș
terea contribuției României la po
litica de destindere, colaborare, in
dependență națională si pace".

Carnetul roșu de partid ! Docu
mentul care atestă acel suprem 
angajament politic, cetățenesc, mo
ral pe care rii-1 asumăm pentru 
întreaga viată — de a adera cu 
cea mai profundă convingere la 
idealurile cele mai nobile pe 
care le-a cunoscut umanitatea si 
pe Care partidul le-a înscris pe 
steagul său de luptă, prin jertfa de 
sînge a înaintașilor revoluționari ;

I
I
I
I

REVIZIILE TEHNICE ANUALE ALE AUTOMOBILELOR

E mai mult timp intr-o zi 
decît în... cinci luni?

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Tn cadrul măsurilor legale privind 
siguranța circulației pe drumurile 
publice se înscrie și obligația ca toa
te mijloacele de transport auto să fie 
supuse anual reviziilor tehnice. Pen
tru efectuarea acestei operațiuni sînt 
autorizate anumite unități service, 
înzestrate cu aparatura adecvată. Pe
rioada de efectuare a reviziilor : 1 
ianuarie — 31 mai. Așadar, cinci luni 
încheiate I

Cum se desfășoară această opera
țiune acum, cînd mai sînt doar cîteva 
zile pină Ia termenul limită fixat ? 
Anticipînd concluziile sondajului, 
vrem să precizăm de la început că, 
deși ar părea tardiv să se mai inter
vină acum, sperăm totuși ca din ex
periența acestui an să se tragă învă
țămintele necesare pentru evitarea 
In viitor a anomaliilor existente.

...Unitatea autoservice nr. 10 din 
cartierul Balta Albă. Numărăm, joi, 
29 mal, adică ieri dimineață. în curtea 
și pe aleile din apropierea unității, 
nu mai puțin de — nu exagerăm cu 
nimic — 100 (o sută) de autoturisme, 
aliniate la rînd, așteptînd să intre la 
rampa de revizie. Unii conducători 
auto erau veniți la unitate încă de 
la miezul nopții, pentru a căpăta un 
IOC mai în față.

— Eu unul, ne spune Iqn Șimiraș, 
posesorul autoturismului 3 B 21Ș2, am 
venit de la cinci dimineața și de 
abia am apucat ...ultimul bon de or
dine. A trebuit să mă și învoiesc de 
la serviciu.

— De ce n-ați venit la revizie la 
începutul perioadei ?

— Să fiu sincer, am neglijat.
Fără nici o excepție, dar absolut 

fără nici o excepție, toți posesorii
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Sînt multe lucruri bune de spus 
despre comerțul brașovean care iși 
onorează pe deplin bogatele și înde
lungatele tradiții. Pe artere comer
ciale cu vechi renume, cum sînt 
strada Lungă, strada Republicii, ma
gazinele cu vitrine ispititoare, ade
vărate expoziții cu produse din cele 
mai bune și mai frumoase, atrag mii 
și mii de cumpărători. Fie că ești 
oaspetele marilor restaurante, cum 
sînt „Carpati" sau ..Postăvarul", al 
micilor și cochetelor cofetării din 
zona centrală, fie că iți faci cumpă
răturile Ia magazinul universal „Bra
șov" sau in oricare complex de 
cartier rămîi plăcut impresionat de 
abundenta de mărfuri, de solicitudi
nea vînzătorilor. Magazinele con
struite în cartierele noi ale orașului
— moderne, spațioase — se integrea
ză în ambianța comercială specifică 
vechiului tîrg, au devenit vaduri co
merciale pentru un public pe cit de 
exigent, pe atît de numeros.

Totuși, aceste aspecte, categorie 
pozitive, nu reprezintă pragul cel mai 
înalt al realizărilor posibile. Si co
merțul brașovean, ca oricare alt 
sector de activitate, este perfectibil. 
Iar la aceasta o contribuție însemnată 
au — sînt menite si trebuie să aibă
— echipele de control al oamenilor 
muncii. în Brașov acționează sute și 
sute de echipe de control al oameni
lor muncii, care, periodic, vizitează 
unitățile comerciale, urmărind îmbu
nătățirea activității ta acest atît de 
important domeniu, ca dealtfel și in 
numeroase alte sfere ale vieții so
ciale. Acest scop presupune, bineîn
țeles, ca observațiile si propunerile 
făcute de echipe să fie analizate cu 
toată seriozitatea de către factorii de 
răspundere din comerț si ca măsurile 
recomandate să-și găsească o apli
care operativă.

Trebuie spus că. de cele mal multe 
ori. aceste cerințe iși găsesc tradu
cerea în viată, semnalele emise de 
echipe sint receptate și se soldează 
cu efecte practice. Dar. uneori. între 
„emisie" si ..recepție" se așterne 
timp, efectul se diluează, urmările 
intirzie să se facă simtite. Ca ur
mare. membrii echipelor stnt puși in 
situația să parcurgă, din nou. unită
țile cu probleme, să Întocmească alte 
procese-verbale și să obțină prin 
stăruințe ceea ce ar fi trebuit, de 
fapt, să se realizeze printr-o relație 
cit mai simplă si mai directă între 
echipe și Întreprinderile comerciale.

Controlul la care am participat, zi
lele trecute. însoțind una din cele 44 
de echipe formate din oameni ai 
muncii de la întreprinderea de trac

documentul care atestă înregimen
tarea conștientă în rîndurile avan
gărzii clasei muncitoare și întregu
lui popor, cu un trecut atît de eroic 
și uri prezent atît de glorios — act 
din care decurg inalte și deosebite 
responsabilități sociale exprimate 
în fapte de folos societății, în dă
ruirea pilduitoare față de cauza 
socialismului. în devotamentul si 
abnegația cu care ne slulim patria, 
prosperitatea el neîntreruptă.

Carnetul roșu de partid ! Toate 
succesele pe care le repurtăm scot 
in evidentă eforturile sporite ale 
organizațiilor de partid, ale comu
niștilor, ilustrează fapte exemplare 
datorate unor oameni exemplari, 
comuniști de acțiune și de omenie, 
pilde în munca productivă și în 
activitatea politică, în viața socială 
și in familie, exemple în promova
rea noului. ÎP îndrumarea tineretu
lui, în respectarea normelor eticii 
și echității socialiste. Datorită sti
mei. dragostei și încrederii de care 
se bucură — și trebuie să se bucu
re permanent în rindul oamenilor 
— tot ceea ce întreprinde, tot ceea 
ce âfifmă purtătorul carnetului 
roșu este nu numai urmărit CU a- 
tentie de cel din jur. dar privit și 
urmat ca Un model — ceea ce. îi 
impune o imensă responsabilitate 
socială.

Aceasta nu este numai un dezi
derat subiectiv ; pentru că în toate 
domeniile vieții economice șl so- 
cial-politice să realizăm trecerea 
la o nouă calitate, se impune să

*) adică, toată iuna, nici o mașină!

Perioada
Numărul mediu 

zilnifl 
al solicitanțlIor

Luna ianuarie 0*
Luna februarie 17
Luna martie 44
Luna aprilie 68
Perioada 1—15 mai 100
Perioada 16—25 mal 120
Ziua de 26 mai 134

“ “ 27 mai 153
" “ 28 mai 182
“ “ 29 mai 200

Unitatea a făcut in aceste zile 
eforturi pentru mărirea capacității 
de Servire (a fost amenajată o linie 
specială pentru efectuarea testelor, 
meseriașii lucrează în schimburi pre
lungite), dar tot nu se poate face față 
cererilor. Numărul SOlicitanților este 
de 4—5 ori mai mare decît capacita
tea unității. Situație aproape identică 
lă atelierele setvioe „Colenrina", 
A.C.R., „Băneasa“, „Ciclop" și„Giur
giului".

La unele unități s-a mere pină 
acolo incit, sub presiunea timpului, 
se acceptă cu bună știință efectuarea 
unor revizii incomplete. Bunăoară, 
la servioe-ul „Ciclop" nr. 1 poseso
rii auto primesc dovezile de revizie 
fără să se efectueze și centrarea ro
ților, Pentru această operațiune ma- 

toare, a fost un control obișnuit — ca 
obiect de cercetare, metode etc. — 
avînd totuși un caracter aparte. Un 
control cu eficientă maximă si ime
diată, prilej de numeroase reflecții și 
semnificații. Dar să derulăm mai 
bine filmul acestui control.

...Să-i prezentăm, mai întîi. pe 
membrii echipei : Petre Podină, teh
nician. Ioana Chitu. telefonistă. Stana 
Tatu, funcționară. Radu Nicolae. lă
cătuș ; în echipă s-au mai integrat, 
ocazional, reporterul „Scînteii" și, ca 
notă specifică. încă o persoană, de 

Cu echipele de control al oamenilor muncii, 
într-o neobișnuită»., acțiune obișnuită 

învățămintele și semnificațiile unui control cu eficientă instantanee

inaltă răspundere în treburile comer
țului.

Este ora 4 după-amiază, oră la care 
cei ieșiți de la muncă iși fac cumpă
răturile. Ne oprim la magazinul ali
mentar cu autoservire nr. 3, din 
strada Vlahuță. Luăm cite un cos. ea 
orice cumpărător, și pornim printre 
gondolele încărcate cu marfă. Ne iz
bește imaginea unui client care, 
într-o poziție foarte aplecată, proprie 
mai curind gimnasticii, se chinuia să 
extragă dintr-un sac culcat o pungă 
cu mălai. Se murdărise pe mîneci si 
împrăstiase si din conținut pe jos. Cu 
ochii la el. noi înșine era să ne îm
piedicăm de niște navete cu sticle de 
ulei, puse în spațiul Îngust dintre 
gondole, deși rafturile erau pline cu 
aceeași marfă. O cumpărătoare scor
monea într-o ladă cu conserve pen
tru a scoate din talas un borcan cu 
fasole verde. îl pune insă imediat la 
loc. (Avea si de ce : era mai curind 
un „acvarium" în zeama căruia plu
teau cîteva păstăi).

Vînzătoarele priveau placide, plic
tisite. cum oamenii umblă cu hainele 
pudrate de făina scursă din pungile 
sparte sau desfăcute, cum se mun
cesc- să rupă folia groasă de polieti
lenă în care sînt ambalate, de fa- 

ridicăm mal sus și calitatea de 
membru al partidului. în acest 
sens. în cuvîntarea rostită, to
varășul Nicolae Ceausescu releva 
amploarea, măreția. Ca si complexi
tatea sarcinilor operei de construc
ție. necesitatea creșterii conștiinței 
revoluționare a întregului popor, a 
lichidării unor neajunsuri, toate 
acestea impunîhd ca purtătorii car
netelor roșii, oamenii aflati în eșa
lonul întîl al colectivelor de muncă, 
să fie primii in asumarea celor 
mai grele sarcini, primii care să în
frunte tarele conservatorismului, 
inerției, rutinei, sa se plaseze in 
fruntea colectivelor prin forța 
exemplului lor personal.

Dealtfel. purtătorii carnetelor 
roșii de partid — întotdeauna oa
meni din linia întîi — au acționat în 
toate împrejurările din interiorul 
maselor largi populare. împreună 
cu ele, situîndu-se în fruntea lor. 
ca o forță de soc a progresului. Ei 
âu adunat Afluenții marelui fluviu 
revoluționar, l-au făcut să cloco
tească. să înfrunte cataractele, 
să-și deschidă albia ; și tot ei. co
muniștii, infruntînd gloanțele si 
anii de prigoană si de represiune, 
au dat cele mai grele și mai pil
duitoare sacrificii pentru cauza ce
lor multi. Iar in anii de adinei si 
trainice deveniri socialiste, s-au si
tuat în fruntea maselor, au acționat 
cu energie revoluționară, cu clarvi
ziune pentru ca visul visat de 
înaintași să devină realitate vie. să 
devină faptă durabilă. în această 

auto cu care am stat de vorbă și-au 
justificat la fel ami narea reviziei 
pentru ultimele zile. Iată eșalonarea 
numărului de solicitanți la unitatea 
nr. 10 :

Instantaneu, de ieri dimineață, fn preajma unității auto-service „Băneăsa" 
Foto : S. Cristian

sinile stat programate după data de 
1 iunie.

— Procedînd astfel încălcat! pre
vederile legale — îl atragem atenția 
șefului de .formație Gh. Bătrinu. Ma
șinile capătă dreptul de a circula, 
dar în realitate ele nu sint revizuite 
decît partial.

— Așa este, insă altfel n-am putea 
face față solicitărilor.

Cit de dăunătoare stat pentru si
guranța circulației reviziile făcute 
în grabă, incomplete, ne-affl putut 
convinge însoțind la unitatea service 
„Băneasa" pe un reprezentant al 
Direcției circulație din Inspectoratul 
General ăl Miliției, căpitan Ing. Vic
tor Sțupcanu. Supuse unui control fi
nal. mal multe din mașinile care 
primiseră ecusonul de „revizuit teh
nic 1980“ nu întruneau condițiile ne
cesare. Lucru constatat, din păcate, 
de însoțitorul nostru și cu ocazia al
tor controale. în plus suprasolicita
rea din aceste zile creează teren și 
pentru diferite practici care nu fac 
„casă bună“ cu principiile eticii.

Cum s-ar putea, totuși, evita ano
maliile actualului sistem de efectua
re a reviziilor ?

Locuri de popas în județul Caraș-Severin
în vestul tării, ta județul Caraș- 

Severin. cooperația de consum a 
construit în ultimii ani cîteva atrac
tive unităti turistice si de alimenta
ție publică. Hanul „Tibiscum", situat 
la intrarea în Caransebeș, pe malul 
riului Timiș, dispune de un restau
rant, o cramă și de locuri de caza2- 
re confortabile. La rindul său, ha
nul „Bocșa-Izvor“, așezat pe malul 
riului Bîrzava, în zona turistică din 
vecinătatea! orașului Bocșa, pe șo
seaua ce leagă Reșița de Timișoara, 
oferă condiții plăcute de găzduire 
— cazare și masă — în tot timpul 

brlcă. borcanele de conserve, regre
tted probabil că autoservirea nu este 
împinsă pină la a-1 trimite pe om 
la fabrică sau la moară după pro
duse.

— Ați transformat magazinul in de
pozit, remarca persoana „cooptată" 
în echipă. Ce să vă. mai obosiți, să 
scoateți marfa din lăzi, navete sau 
saci, să o ștergeți de praf si să o 
expuneți atrăgător ? Sigur că e mai 
lesne să se aducă sacii si lăzile direct 
in sala de vînzare ; dar la cumpără
tori nu vă gînditi ? 

La raionul de mezeluri si brin- 
zeturi. sub tejghea, ochii iscoditori ai 
membrilor echipei descoperă niște 
pachete.

— Ce e cu astea ?. o întrebăm pe 
vînzătoarea Dumitra Răileanu.

— Sînt ale mele. Ce, n-am și eu 
voie să fac unele mici cumpărături ?

Firește că are. Numai că iată in 
ce constau „micile" cumpărături : 
două pachete cu ceafă afumată — de 
aproape 3 kilograme, două pungi 
conținînd circa 5 kg de portocale : 
mai descoperim ceva mal încolo si 
două navete (48 de sticle) de ..Fruco". 
Toate aceste mărfuri nu se găseau 
expuse la vînzare, erau dosite „de 
ieri", neplătite.

Șirul „descoperirilor" continuă in 
depozit. Două lăzi cu lămîi ne sînt 
prezentate ca „stricate". Le exami
năm. Sînt fără cusur. O căutăm ne 
responsabila unității — Mariana Pa
vel (una din cele două care, hicrează 
cu schimbul). Se afla in birou. Avea 
o vizită — o cunoștință personală — 
mai plăcută decit a echipei de con
trol, care, evident, o stînjeneste.

— De ce stai in birou cînd locui 
dumitale este în magazin ? — o în
treabă persoana care însoțește echipa.
- ! ! !

măreață epopee a construcției socia
liste. a înălțării libere si indenen- 
dente a patriei. Irîscriindu-se cU li
tere de aur anii ce s-aU Înscris in 
noua cronică a tării ca anii cei 
mai fertili din istoria ei — anii ce 
au urmat Congresului al IX-lea al 
partidului, de la ale cărui lucrări 
partidul, tara întreagă Vor aniversa 
in curind un deceniu si iumătate. 
Anii de cînd in fruntea partidului 
Și statului tovarășul Nicolae 
Ceaușesdu.ne Conduce în măreață 
operă de edificare socialistă multila
terală a României cu un înălțător 
exemplu de patriotism și spirit re
voluționar.

Cînd ni se va înmina noul carnet 
de membru al partidului, sâ ne gîn- 
dim, să medităm îndelung si pro
fund la semnificația copertilor lui 
roșii.

Cînd ni se va Înmina noul carnet 
roșu de membru al partidului, sâ 
rememorăm încă o dată Statutul si 
Programul partidului. Iar Cînd des
chidem copertile lui. să ne giri- 
dim cum si in ce fel vom comple
ta. fiecare in narte. fiecare pagină 
nescrisă, din fiecare ceas, din fie
care zi și fiecare an cu fante care 
să ne înnobileze mereu calitatea 
de comuniști, cu fapte care să pună 
in lumină solemnul legămint de a 
acționa, strins uniți în iurul Partidu
lui. al secretarului său general pen
tru înfăptuirea istoricului Program 
al partidului, a obiectivelor cuteză
toare. deschizătoare de luminoase 
perspective stabilite de Congresul al 
XII-lea.

— Singura soluție ar fi să se facă 
programarea eșalonată a mașinilor, 
pe toată pferioada destinată reviziilor, 
începînd cu 1 ianuarie — ne-a de
clarat Valeriu Mosor, președintele 
cooperativei ..Automecahica". Pen
tru aceasta noi ne angajăm ca. la 
fiecare unitate autorizată pentru re
vizii. să deschidem. încă din toamnă, 
registre de programări. La fel ar 
trebui să procedeze și unitățile Ci
clop și A.C.R. Un asemenea proce
deu de programare prealabilă — fo
losit CU bune rezultate în comerțul 
cu combustibil — ar scuti pe auto
mobilist de pierderea timpului, iar 
noi am putea organiza mai bine 
munca. ...

Subscriind la această propunere — 
apreciată ra binevenită’atît de auto
mobilist. cit Si de lucrătorii Unități
lor pe unde am trecut — o supunem 
atenției Consiliului popular munici
pal în ideea adoptării unei decizii 
corespunzătoare. Decizie care poate 
fi luată, desigur, și de alte organe 
locale, acolo unde un asemenea sis
tem al programărilor prezintă inte
res.

Mihai IONESCU

anului. La 1 fail de Bocșa, in mij
locul unei păduri, un atrăgător loc 
de popas este cabana „Stejarul". în. 
orașul Oravita se află un conforta
bil hotel al cooperației de consum, 
iar iii zona turistică Lacul Mare, de 
lingă Oravita, a fost construită ca
bana „Șapte brazi". La circa 1 000 
metri altitudine, pe muntele Seme- 
nic, în localitatea Gărîna, o unitate 
mult apreciată de vizitatori este 
hanul „Gărîna".

în fotografie : Hanul „Tibiscum" 
din Caransebeș.

— Cum explici dezordinea care 
domnește in jurul dumitale ?

— E adevărat că nu e prea multă 
ordine... Dar ce să fac ? Sînt... nouă.

Aflăm că reprezentanții conducerii 
I.C.S. Alimentara, obligati să o în
drume — trebuie să ai vechime în 
muncă spre a deosebi dezordinea de 
curățenie ? — n-au mai trecut de
mult pe-aici.

...Magazinul nr. 200, din strada 
Zizin. abia se vede din cauza stivelor 
de lăzi si navete cu sticle si borcane 
neridicate de ICRA de mai bine de

o sâptămînă. Intrăm. Constatăm, cu 
plăcere, o mai mare preocupare pen
tru ordine si curățenie, mai multă 
grijă pentru expunerea mărfurilor, o 
bună aprovizionare. Reținem însă si 
faptul că unii cumpărători cer bere 
la sticlă — care lipsește. îl căutăm 
pe responsabil să aflăm de la el de 
ce lipsește acest produs. în sala de 
vînzare, cum era normal, nu-1 găsim. 
Ni se indică ușa depozitului, să-l 
căutăm acolo, O deschidem si desco
perim, laolaltă, responsabilul si berea. 
Nicolae Mărcușan, căci așa îl cheamă, 
și un musafir al său („E de-al nostru 
de la ICRA") se cinsteau, „la 
botul calului", avtnd în fată o ladă cu 
Bticle. Pline bineînțeles. Parcurgind 
spatiile frigorifice, magaziile, depozi
tul. echipa mai găsește pitite Încă trei 
lăzi pline cu bere.

Cerem' registrul unic de control. 
Responsabilul ezită. Spune că nu-1 
are, că l-a luat ieri o echipă. In cele 
din urmă... îl găsește. îl răsfoim. La 
data de 24 aprilie, controlul oameni
lor muncii consemna o serie de con
statări. recomandînd conducerii I.C.S. 
Alimentara și măsurile de rigoare. 
Nici una din aceste măsuri nu a fost 
aplicată, deși a trecut peste o lună 
de atunci. Dar pe cine să Întrebi de

Cu principialita
te și promptitu

dine
într-o scrisoare din 

îlimnicu Vîlcea se se
siza că, deși, cu mai 
multi ârii în urmă. Pa
vel Hopîrtean a sufe
rit o condamnare pe
nală, el îndeplinește 
totuși funcția de Se
cretar al comitetului 
de partid comerț. în 
sesizare se semnalau 
șl alte acte de păgu
bite a avutului obstesc 
de către unii gestio
nari. intre care si rude 
ale soției sale.

Comitetul județean 
Vîlcea al P.C.R., în 
răspunsul său la a- 
ceastă sesizare, men
ționează Că, intr-ade
văr, Pavel Hopîrtean, 
la primirea in partid, 
a ascuns faptul că a 
suferit o condamnare 
pentru neglijentă în 
serviciu. Tinind sea
ma de acest act de 
nesinceritate si anâli- 
zind și celelalte aspec
te relatate în scrisoa
re. secretariatul comi
tetului județean de 
partid a hotărît elibe
rarea acestuia din 
funcția de secretar al 
comitetului de partid 
comerț. în răspuns se 
mai arată că Elena 
Hopîrtean a fost obli
gată. în mod solidar 
cu unul din gestionarii 
a cărei activitate a 
„controlat-o". Să asi
gure acoperirea unui 
prejudiciu de cîteva 
zeci de mii de lei. Tot 
o asemenea obligație a 
fost stabilită si în sar
cina lui Alexandru Se- 
lăru. directorul între
prinderii cu ridicata 
pentru produse ali
mentare Vîlcea. înlo
cuit și el din funcție.

Un răspuns 
incomplet

în anul 1978, Ana- 
Mihaela Anastasescu 
din Roșiori de Vede a 
absolvit Institutul de 
subingineri din Pitești 
si a fost repartizată, 
prin repartiție guver
namentală, ca subingi- 
ner mecanic auto la 
autobaza din localitate 
a I.T.A.-Teleorman.

„încă de la venirea 
mea în autobază •— 
ne-a scris ea — am 
întîmplnat o seamă de 
greutăți din partea 
conducerii acesteia, 
n-am fost Sprijinită să 
mă integrez intr-un 
timp scurt fa colecti
vul de muncă. Cu 
toate acestea, ffl-am 
străduit să-mi fac 
conștiincios datoria, 
să-mi îndeplinesc bine 
sarcinile ce mi s-au 
încredințat. Deși sint 
în anul al II-lea de 
stagiatură și sînt sin
gura subingineră din 
autobază, am fost to
tuși transferată, fără 
consimțămintul meu, 
ca profesor la grupul 
școlar auto din orașul 
Roșiori de Vede, dimi- 
nuîndu-mi-se si retri
buția".

Scrisoarea relatează 
și alte aspecte privind 
stilul de muncă al con
ducerii autobazei și al

I.T.A.-Teleorman, in
clusiv menținerea iii 
unele posturi a unor 
persoane fără pregăti
rea corespunzătoare. 
Dată fiind importarița 
problemelor semnala
te. redacția a Îndru
mat sesizarea, spre 
verificare si soluționa
re, Comitetului jude
țean Teleorman al 
P.C.R. Spre surprin
derea noastră insă, la 
scrisoare am primit un 
răspuns succint din 
partea... Consiliului 
județean al sindicate
lor Teleorman, vizat, 
ce-i drept, de Un se
cretar al comitetului 
județean de partid. Iar 
în răspuns se aduce la 
cunoștință doar că 
memoriul petiționarei 
formează obiectul Unui 
dosar civil in curs de 
soluționare la Judecă
toria Roșiori de Vede.

Desigur, instanța iși 
va face datoria și va 
rezolva acest litigiu de 
muncă in conformitate 
cu legea, potrivit com
petentei sale. Dar sem
natara scrisorii se re
ferea la o gamă de 
probleme de un interes 
sensibil mai larg — 
modul cum sînt pri
miți Și sprijiniți să se 
integreze in colective
le de muncă tinerii 
specialiști. atitudini 
neprincipiale ale șefu
lui autobazei, frate cu 
directorul I.T.A.-Tele
orman. faptul că pe 
locul devenit „vacant" 
la autobază au fost în
cadrate alte persoane 
fără studii superioare 
etc. Tinind seama de 
aoeste aspecte, de im
plicațiile lor variate, 
era de așteptat să se 
facă o analiză apro
fundată, principială a 
lucrurilor, a întregii 
situații existente și, în 
funcție de concluzii, să 
se adopte măsuri co
respunzătoare — așa 
cum prevăd hotăririle 
de partid șl de stat. 
Iată de ce sesizarea nu 
poate fi considerată ca 
rezolvată..»

ce intirzie ? Pe verso-ul paginii cu 
recomandările se află un simplu „V" 
(văzut) si dedesubt. în loc de sem
nătură. o inscripție cam bizară — un 7 
sau un Z sau altceva asemănător. 
Cine să fie ? Mister.

în timp ce ne aflam in acest ma
gazin apare si un reprezentant al 
Inspecției comerciale, care „ne ia la 
rost".

— De fapt, cine sinteti ?
— O echipă de control al oamenilor 

muncii !
—■ Nu sinteti cam multi?, ne critică 

reprezentantul Inspecției comerciale, 
bucuros foarte, după cum se vede, de 
ajutor...

Persoana cooptată in echipa de 
control iși spune numele. Inspecto
rul înmărmurește subit, apoi se face 
nevăzut... Deși ar fi fost multe de 
discutat cu el despre faptul că nu e 
suficient să existe în magazine marfă, 
ci mai trebuie să și controlezi cum 
este depozitată și expusă, cit de co- 
recti si de atenti sint lucrătorii din 
unităti cu publicul si altele. Dar 
inspectorul a preferat eclipsa totală...

Ultima unitate vizitată este Lacto- 
Dorna, de pe strada Saturn. în vi
trină — chemări ademenitoare : „Vă 
oferim un bogat sortiment de prepa
rate culinare 1“ : „Gustati preparatele 
noastre din paste făinoase 1“

Hai să le gustăm ! Ne așezăm la o 
masă a cărei fată este udă leoarcă. 
După un timp apare ospătărița. îi 
sugerăm să schimbe fata de masă, 
în ce privește lista de bucate, citim 
cel puțin 20 de feluri de mincare ce 
încep cu „cotlet", „antricot". „frip
tură". Nici vorbă de promisele oaste 
făinoase, nici pomeneală de lactate. 
Părăsim postura de client! si intrăm 
în cea de membri ai echipei de con
trol.

„Cînd plecați 
la drum, să vă 

luați mătură 
și făraș..."

„.A fost răspunsul 
pe câte l-au primit, 
recent, de la conduc
torul de bilete, mai 
multi cetățeni care au 
călătorit in vagonul 
clasa I al trenului nr. 
3002 pe distanta Copșa 
Mică — Brașov — ne 
scria loan Zugravu din 
Făgăraș. Concret, rela
ta semnatarul sesiză
rii, întrucît vagonul de 
clasa I al trenului 
respectiv era riemătu- 
rat. cu canapelele 
murdare, cu sticla de 
la oglinzi și tablouri 
spartă etc., 1-ăm în
trebat pe tovarășul 
conductor de ce se 
permite punerea în 
circulație a unor ase
menea vagoane, total 
necorespunzătoare ? îri 
loc să exprime scuze 
călătorilor, conducto
rul a avut o atitudine 
necuviincioasă, spu- 
nindu-ne că. dacă nu 
ne convine, să purtăm 
cu ftoi mătură si făraș.

Divizia comercială a 
Regionalei căi ferate 
Brașov, căreia i 
trimis spre solutionfire 
sesizarea, ne-a răspuns 
că. pentru abateri re
petate si comportare 
necorespunzătoare față 
de publicul călător, 
conductorul de bilete 
Alexandru MunteanU 
a fost scos din funcție 
.și trecut in sectorul 
transport marfă. Dar
in răspuns nu se pre
cizează nimic cu pri
vire la măsurile adop
tate pentru ca starea 
de igienă și curățenie 
a garniturilor de tren 
să fie bine Verificată, 
înainte de pornirea la 
drum, incit să dispară 
însăși cauza inciden
telor.,.

Spicuiri din răspunsuri
• Comitetul orășenesc Dorohoi al P.C.R.: în 

ansamblul de locuințe „Plevna", din localita
te. se vor da in folosință. în acest an. 1 200 mp 
spatii comerciale. De asemenea, cooperativa 
meșteșugărească va construi și va pune în 
funcțiune o curățătorie Chimică, iar in cel mai 
scurt- timp atei se Va monta și o cabină tele
fonică.

• Direcția sanitară a municipiului București: 
Ca urmare a verificărilor efectuate, s-a consta
tat că medicul director al creșei „Giurgiului" 
din Strada Stoian Militaru nr. 84, sectorul 4, s-a 
făcut vinovat de încălcarea îndatoririlor de ser
viciu și a normelor de comportare. Pentru acest 
motiv el a fost înlocuit din funcție.

• Comitetul județean Mehedinți al P.C.R.: 
Se Vor pune la dispoziția cetățenilor din satul 
Izvorălu de Jos, comuna Livezile, materialele 
necesare pentru construirea celor două poduri 
degradate. Se va transporta, totodată, piatră 
pe drumurile satului, iar cetățenii vor fi mo
bilizați pentru amenajarea lor. Direcția jude
țeană de drumuri va executa lucrări de între
ținere a șoselelor din afara satului.

• Centrala de exploatare a lemnului: între
prinderea forestieră de exploatare și transport 
Sibiu a strins cablul uzat rămas de la funicu- 
larul de pe Valea Drojdiilor, din zona comunei 
Tilișca. S-au luat măsuri pentru recuperarea 
tuturor cablurilor uzate si din alte zone, ac
țiune ce este urmărită permanent.

Gheorqhe PÎRVA&

— Ce fel de ..lacto" este acest 
local care nu servește nici un pre
parat pe bază de lapte sau deriva
tele lui ? — ii Întrebăm pe bucătar.

— Nu se cer. zice ei.
— Chiar nu vor clientii să mănînce 

macaroane cu brînză. papanași, clă
tite. budinci ?

— Nu avem retetar pentru astfel 
de preparate, afirmă, strins cu ușa. 
De doi ani am dat baril pentru el. 
dar nu ne-a fost procurat. Doar bu
cătarii mai bătrîni. care au retetare 
vechi, știu să prepare așa ceva...

Oare ce mare filozofie o fi pentru 
un bucătar, cu scoală, să pună niște 
macaroane la fiert, să le strecoare 
și să le amestece, apoi. ’ cu unt si 
brînză ? — sînt întrebați responsabi
lul și bucătarul. Cel doi nu conte
nesc cu promisiunile. Luăm totuși ca 
„amintire" lista de bucate.

Am lăsat. în schimb. în unitățile 
vizitate procesele-verbale de con
statare în registrele de control unic. 
Un rezumat al constatărilor i-a fost 
comunicat si tovarășului Vasile Ciu- 
claru. directorul Direcției comerciale 
județene. Căci, dacă echipa de con
trol și-a încheiat activitatea pe la 
ora 7 și jumătate seara, la 8 si ju
mătate. în aceeași seară, a fost con
vocată o ședință fulger cu toti facto
rii implicați și alti reprezentanți si 
cadre de conducere din comerțul 
brașovean. O reacție promptă, salu
tară, o reacție firească, o receptivi
tate ce ar trebui să caracterizeze 
toate conducerile întreprinderilor 
comerciale în contactul lor cu mem
brii echipelor de control al oameni
lor muncii.

Chiar și atunci cînd în aceste 
echipe nu este cooptat, ca în cazul 
de față, ministrul comerțului inte
rior...

Firește, nu se poate pretinde că 
singura cale de creștere a eficientei 
activității echipelor de control al oa
menilor muncii ar fi includerea unor 
miniștri sau miniștri adjunct!, a ca
drelor de conducere din instituțiile 
centrale. Pentru ca reacția factorilor 
de resort să fie instantanee nu este 
obligatoriu ca. în componenta echi
pelor. să se afle asemenea cadre : 
este suficient să sporească receptivi
tatea factorilor de conducere locală 
fată de propunerile si criticile con
trolului oamenilor muncii, să creas
că înțelegerea fată de însemnătatea 
si rolul ce revine acestui important 
instrument democratic al vieții noas
tre sociale.

Rodica ȘERBAN
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O investigație de mai multe zile in 
sectoarele de concentie. in atelierele 
de autoutilări. in secțiile de fabrica
ție ale întreprinderii „1 Mai" din 
Ploiești ne-a convins de eforturile 
acestui colectiv de a reduce cheltuie
lile valutare, de a diminua cit mai 
mult importurile costisitoare. In anul 
trecut s-a prevăzut o economie de 6.3 
milioane lei-valută ; s-au realizat, 
pină la finele anului, aproape 13 mi
lioane lei. Un rezultat bun. care 
adunfe In el căutările de zi cu zi 'Pen
tru descoperirea și valorificarea tu
turor rezervelor interne pentru redu
cerea importurilor, fie ele mari sau 
mici. Succesul obținut a avut darul 
să ambiționeze și mai mult colecti
vul: în acest an. ștacheta a fost ridi
cată la 17 milioane lei-valută econo
mii. Dar din realizările primelor 
patru luni s-a observat că si această 
prevedere va fi cu mult depășită pînă 
la încheierea anului.

— Nu spun o vorbă mare cînd 
afirm că la acțiunea de reducere a 
importurilor a participat și participă 
întregul colectiv. Sute și sute de pro
puneri au fost Înregistrate numai în 
acest an pentru realizarea, prin efort 
propriu, a unor piese aduse din im
port. Unitatea noastră a obtinut bune 
rezultate în realizarea producției 
pentru export, iar acum, prin valori
ficarea acestor idei, pot spune că si 
în privința diminuării efortului valu
tar rezultatele sînt bune si pot fi si 
mai bune.

Sînt cuvintele secretarului comite
tului de partid si președinte al con
siliului oamenilor muncii, tovarășul 
Toma Oprea. Intr-adevăr, asa stau 
lucrurile. întreprinderea, pe baza nu
meroaselor propuneri, sugestii si idei 
provenita din rindul maiștrilor, al 
muncitorilor, al inginerilor, si-a în
tocmit programul de acțiune din care 
reies sarcinile nominale concrete pen
tru atelierele de proiectare, de tehno
logie. de execuție a pieselor de 
schimb, a ansamblelor si subansam- 
blelor. a mașinilor-unelte ce se reali
zează prin efort propriu. Cu acest 
program concret în fată, am avut o

discuție cu inginerul Nicolae Tomu- 
lescu, de la proiectare-tehnologie. 
„Activitatea este, după cum vedeți, 
împărțită în trei grupe mari de 
acțiune : 1) proiectarea și reali
zarea, prin ateliere de autouti- 
lare, a pieselor de schimb, a re
perelor, subansamblelor necesare 
întreținerii utilajelor si mașinilor- 
unelte din unitatea noastră ; 2) rea
lizarea unor subansamble pentru fa
bricația curentă, care în mod obișnuit 
ne veneau din import ; 3) asimilarea 
unor mașini-unelte pentru necesități
le noastre si pentru alte întreprinderi 
din tară (pe acestea le vom realiza 
la noua fabrică de mașini-unelte). Un 
asemenea program defalcat pe atelie
re de proiectare, secții si grupe de 
execuție avem încă din prima zi a 
anului. Este un volum mare de pro
iectare. de asimilare (aproape 90 de 
poziții), incit efortul eșalonului de 
concepție din întreprindere este pus 
la o serioasă încercare.

Au trecut, din acest ■ an. aproape 
cinci luni, timp în care s-a reușit ca 
50 de poziții din programul pieselor 
de schimb, de subansamble cu o mare 
dificultate tehnică să fie asimilate : 
alte 38 sint in curs de realizare, plus 
asimilarea a trei mașini-unelte cu o 
importantă valoare valutară. Acestea 
se aduceau dintr-o tară occidentală. 
De acum încolo, ele vor purta marea 
„UPETROM", puțind fi fabricate în 
serie și pentru alte unităti din tară. 
Toată această activitate de creație 
tehnică, proiectare și producție pen
tru diminuarea importurilor se adau
gă la celelalte realizări de prestigiu 
din anii trecuti — asimilarea unor 
ferăstraie circulare pentru debitat 
metale, a unor strunguri mari, a unor 
mașini de găurit ș.a. Care este per
spectiva acestei acțiuni de larg in
teres economic? — il întrebăm pe 
inginerul-șef Gheorghe Damian.

— Dacă înainte, să zicem acum 
trei-patru ani, numai cînd nu găseam 
o piesă sau un reper în străinătate ne 
apucam să-l realizăm noi. astăzi 
„bătaia de cap“ pentru realizarea lor 
prin eforturi proprii este intrată în 

obicei și In planurile de acțiune. Anul 
trecut am scos de pe lista de import 
o seamă de piese ; anul acesta am 
găsit alte rezerve și am mai scos 
încă multe altele. Dar mai important

Experiența pozitivă 

și rezultatele obținute de întreprinderea 

„1 Mai“ din Ploiești demonstrează:

REDUCEREA 
IMPORTURILOR 
prin stimularea inițiativei 

si valorificarea 
gîndirii tehnice proprii

este că avem o mare listă pentru 
viitorul apropiat. Și la rezolvarea 
problemelor îsi dau concursul cei mai 
buni oameni ai noștri : maistrul Con
stantin Haină, inginerul Nicolae Ră- 
dulescu, tehnicianul Paraschiv Tomo- 
șoiu și multi alții. Este, ca să zic așa. 
o bătălie in mers...

— Și care sînt ultimele rezultate ?

— Numai In trimestrul I am eco
nomisit. prin activitatea sectorului 
mecano-energetic, peste 2 milioane 
lei-valută. Asimilăm, fabricăm piese 
de schimb și subansamble (lamele 

pentru ambreiaje, potențiometre pen
tru strunguri carusel, grupuri hidrau
lice si multe altele), dar si recondi
ționăm multe piese si subansamble : 
circuitele integrate ale anumitor 
strunguri, tuburi radiante pentru 
cuptoare. batiuri pentru strunguri. 
Recondiționăm chiar utilaje intre.gi : 
ciocane de forjă, prese cu fricțiune. 

cuptoare electrice, poduri rulante ș.a. 
Ne-am propus, la capitolul recondi- 
ționare. economii de 8 milioane lei- 
valută. Ele. sint sigur, vor fi mai 
mari. De ce? Neavind de unde cum

păra. dar mai ales neavind valută, ne 
vom ambiționa și vom fabrica noi 
aproape tot ce ne trebuie.

Desigur, nu toate piesele și sub- 
ansamblele se pot realiza numai cu 
forțe proprii. Se cere, uneori, cola
borarea cu anumite institute de spe
cialitate. cu alte intreprinderi de 
profil din țară. Și am înțeles, din 

faptele prezentate, că există o pre
ocupare în acest sens. Poate nu în
deajuns de organizată, lucru care, 
zicem noi, se poate realiza în viitor. 
Unitatea întreține legături, bunăoa
ră, cu Institutul politehnic din Bra
șov. Pe baza cercetării, a documen
tației acestuia, întreprinderea a rea
lizat o ștanță pentru debitat oțelu
rile laminate. Aceasta conduce —r 
dacă se va introduce în circuitul 
tehnologic al marilor unități con
structoare de mașini — la reducerea 
numărului de utilaje de debitat cu 
abrazivi, a ferăstraielor circulare 
aduse din import. în colaborare cu 
întreprinderea de mecanică fină din 
Sinaia se realizează o electrovalvă 
— importată pînă acum. Inginerul 
Dumitru Dobrescu, tehnolog proiec
tant, ne-a vorbit și el de o recentă 
înțelegere de colaborare a întreprin
derii „1 Mai“ cu institutul de „Te- 
rotehnică" din București, în scopul 
organizării unor ateliere de tehno
logii moderne pentru recuperarea 
pieselor de schimb. Aparatura și 
S.D.V.-urile pentru recondiționare se 
vor realiza la Ploiești, pe baza do
cumentației institutului. Tot institu
tul va face și pregătirea, inițierea 
personalului tehnic și de execuție 
în sistemele de lucru. Vom putea — 
aprecia inginerul — ca organizați în 
acest fel să recondiționăm in anul 
ce vine de două sau de trei ori mai 
multe piese și subansamble ca pînă 
acum.

Așadar, căutări creatoare, acțiuni 
mereu mai cuprinzătoare. Țelul este 
unul singur : cît mai puțină valută 
cheltuită. Evident, nu totul merge 
ca pe roate la întreprinderea „1 
Mai" din Ploiești. Sint și poticniri, 
greutăți, impasuri. Dar se cere sub
liniat faptul că atît comitetul de 
partid, cit și consiliul oamenilor 
muncii nu scapă nici o clipă din ve
dere marea problemă a reducerii 
importurilor.

— Practic, nu există întîlnire, șe
dință de lucru — ne spune secreta
rul comitetului de partid — unde să 

nu se Întrebe cum stăm cu econo
miile valutare ? Și dacă sînt proble
me, se caută rezolvarea lor cit mai 
operativă. Iată, recent, într-o ședin
ță de partid a fost analizat mersul 
investițiilor. S-au ridicat, cu această 
ocazie, probleme legate de aducerea 
unor utilaje și mașini din import. 
N-am evitat să discutăm toate in
convenientele, găsind astfel soluții 
pentru a mai renunța la cite ceva. 
Pe masa directorului și a mea există 
in prezent liste cu cifre, peste 100 
de poziții — piese șl subansamble 
din import — la care încă nu am 
găsit soluții pentru realizarea cu 
forțe proprii. Am adresat un apel și 
folosim intens întreaga muncă de 
propagandă pentru ca toți oamenii 
uzinei, de la cercetător pină Ia mun
citorul de la strung, să participe cu 
idei și propuneri. Drept să vă spun, 
săptămînal, la comitetul sindicatului, 
la comitetul de partid sau la con
ducerea întreprinderii se adună mul
te idei, multe propuneri și soluții 
demne de luat in seamă pentru va
lorificarea și mai bună a rezervelor 
noastre. La 42 de poziții pentru anul 
în curs și pentru 1981 deja s-au con
turat soluții pentru asimilare. Cum 
spuneam la început, în întreprinde
rea noastră se manifestă o hotărire 
unanimă și plină de răspundere 
pentru ușurarea efortului valutar al 
țării.

Rîndurile de față au prins prea 
puține lucruri din complexa activi
tate de reducere a importului, în a- 
ceastă întreprindere. Ele însă dau 
imaginea unei înțelegeri depline — 
la care comuniștii, mai ales cu fap
ta, au avut un rol deosebit — a im
perativului de a lucra cit mai efici
ent, de a economisi resursele valu
tare ale țării, dovedind astfel spirit 
de buni gospodari, responsabilitate 
înaltă de producător și proprietar.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scinteii"

PRODUCȚIA BUNURILOR DE UI GOSPODĂRESC 

in lumina prevederilor legii «/»
Dintr-un motiv sau altul, justificat 

sau nu. cert este că. așa cum rezultă 
și din cele două anchete publicate an
terior („Scînteia" nr. 11741 si 11 743), 
o serie de întreprinderi republicane 
au schimbat profilul de fabricație al 
unităților pe care le-au preluat in 
anul 1977 de la industria locală. Și 
întrucît nu au respectat întotdeauna 
prevederile legale, există restante 
in realizarea unor poziții din progra
mele de asimilare și modernizare 
a producției, s-au creat greutăți în 
aprovizionarea cu unele bunuri de uz 
casnic și gospodăresc.

Procesul acesta de transferare a 
fabricației bunurilor de consum de 
la o întreprindere industrială la alta 
sau unor unități ale cooperației de 
consum șl meșteșugărești ori între
prinderi intercooperatiste are loc sî 
în prezent. Esențial este ca aceste 
reașezări ale producției să nu se facă 
la întâmplare, ci să fie orientate după 
un program de ansamblu, bine pre
cizat si de perspectivă. .Subliniem a- 
cest lucru deoarece din sondajul fă
cut în cele 21 de județe rezultă că, 
după aplicarea Decretului 220 din 
1977, în unele întreprinderi republi
cane care au preluat activitatea uni
tăților de industrie locală a lipsit 
preocuparea pentru realizarea sorti
mentelor preluate, modernizar ea pro
ceselor de fabricație și extinderea 
mecanizării în vederea obținerii u- 
nei eficiente sporite la aceste ar
ticole. Iată de ce în încheierea ciclu
lui de anchete pe această temă am 
solicitat opiniile unor cadre de con
ducere și specialiști.

— Un lucru este limpede, ne spune 
tovarășul Marin Udrea, secretar al 
Consiliului de coordonare a produc
ției bunurilor de larg consum. Mi
nisterele. centralele și întreprinderile 
care, in conformitate cu prevederile 
Decretului 220, au preluat unităti ale 
industriei locale au obligația să con
tinue modernizarea producției bunu
rilor de consum realizate pînă atunci 
de vechile unităti. Așa cum dealtfel 
x-a și procedat intr-o serie de unități, 
.mde s-a acordat o deosebită aten- 
ție\completării dotării cu utilaje, 
modernizării și îmbunătățirii orga
nizării producției, ceea ce a determi
nat sporirea cantitativă a producției, 
îmbunătățirea calității acesteia și, cu

Praful de baritină
poate fi recuperat
Mulți ani după punerea în func

țiune a flotatiei de minereuri neme
talifere de la Tarnița din cadrul 
Combinatului minier Suceava, spe
cialiștii s-au confruntat cu o pro
blemă pe cit de greu de rezolvat, pe 
atit de păgubitoare : intensa po
luare cu pulberi a zonei înconjură
toare. în această flotatie minieră, 
barita adusă din cariera apropiată 
este supusă unor prelucrări tehnolo
gice. rezțiltînd in final sulfatul de 
bariu înnobilat, cu o puritate de 95 
la sută. O substanță minerală utilă, 
care pînă la punerea în exploatare a 
zăcâmintului de la Tarnita se im
porta. întrucît este absolut necesară 
pentru activitatea in foraje și pen
tru realizarea unor produse ale in
dustriei chimice utilizate in electro
tehnică și electronică.

In ce constă esența problemei, care 
a dat ani de-a rindul multă bătaie 
de cap specialiștilor, si cum a fost 
ea rezolvată aflăm discutând cu îng. 
Ștefan Galat. directorul exploatării 
de preparare Tarnita.

— Tot necazul pornea din secția 
de calcinare a uzinei. In această 
fază, gazele arse antrenau pe coșul 
de evacuare o parte din particulele 
foarte fine de sulfat de bariu, dis- 
persindu-le in atmosferă. Calculele 
arătau că. in raport cu producția flo
tatiei. se pierdeau anual cantități 
imense din acest produs atît de pre
țios — aproximativ 890—900 tone. Și 
încă ceva : barita sub formă de praf 
punea in pericol suprafețe impor
tante de pădure din împrejurimi. 
Cum nici zăcămîntul pe care il ex
ploatăm nu este inepuizabil, am cău
tat intens soluții pentru recuperarea 
și valorificarea sulfatului de bariu. 
Am încercat mai multe variante, dar 
ideea cea mai bună — pe cît de 
simplă, pe atit de ingenioasă — a fost 
să folosim același flux tehnologic. 

deosebire, creșterea eficienței econo
mice. Desigur, sint și cazuri cind în
treprinderile republicane au preluat 
produse care nu fac parte din profi
lul lor de activitate. în această si
tuație. se poate și chiar trebuie să 
se facă redistribuirea producției că
tre alte unităti cu profil corespun
zător. Ministerele și centralele in
dustriale au însă obligativitatea să 
ia măsurile ce se impun pentru ca 
un produs scos din planul unei uni
tăti să fie realizat de altă unitate cu 
profil corespunzător, astfel incit ni
velul producției la fiecare sortiment 
să nu se diminueze. In același timp.

Cîteva opinii ale specialiștilor și măsuri 
ce se impun pentru redresarea 

activității acestui sector

unitățile care transferă fabricația 
unor produse altor întreprinderi in
dustriale. cooperației sau unităților 
intercooperatiste au obligația să pre
dea și documentația tehnică, reparti
țiile de materiale, să acorde asistență 
tehnică pină cînd procesul de fabri
cație este pus la punct. Totodată, tre
buie să fie anunțate de aceste trans
ferări și unitățile comerțului interior, 
pentru a se ști cu cine să se încheie 
contractele. Sarcini deosebite revin și 
comisiilor județene de coordonare a 
producției bunurilor de consum. Iu 
prezent, o serie de unități s-au spe
cializat in realizarea anumitor bu
nuri de consum. Iată de ce. conti- 
nuindu-se acțiunile începute, diriiind 
mai bine activitatea de cooperare in
tre județele limitrofe, urmărim ca. 
Pe ansamblul economiei, să se creeze 
cîteva unități specializate, in dife
rite zone bine definite, in cadrul 
cărora să se rezolve problemele pro
ducției și aprovizionării cu anumite 
grupe de bunuri de consum, in spe
cial articole mărunte din lemn și 
metal.

Există, prin urmare, o concepție 
clară cu privire la organizarea pro
ducției acestor bunuri de consum.

Numai că, în final, gazele de la cup
toarele de calcinare nu mai sînt diri
jate la coș,'ci intr-un tunel orizontal 
cu șicane. Cu sprijinul specialiștilor 
din centrala de resort din Baia Mare 
am realizat acest tunel. l-am racor
dat la fluxul tehnologic și a dat re
zultatele scontate.

Ce arată datele tehnico-econo- 
mice ? Instalația industrială experi
mentală pentru epurarea gazelor și 
recuperarea prafului de baritină de 
la coșul secției de calcinare a uzinei 
Tarnița a fost exploatată in anul 
1979 la întreaga capacitate. S-a con
statat că are un foarte bun randa
ment de reținere a prafului, reali- 
zind o purificare a gazelor de la un 
conținut de pulberi de 5.53 
grame/mc la 0.17 grame/mc. Ca ur
mare. numai anul trecut pe această 
cale a fost recuperată cantitatea de 
820 tone sulfat de bariu, care a și 
fost livrată beneficiarilor.

Am prezentat această instalație în- 
trucit. după parerea specialiștilor, ea 
depășește limitele strictei aplicabili
tăți in Rotația menționată. Princi
piile care stau la baza unei aseme
nea remarcabile realizări tehnice pot 
constitui cheia soluționării cu mij
loace proprii, mult mai pătin costisi
toare decit importul, a problemei 
recuperării și valorificării unor alte 
produse sub formă de praf, care sînt 
antrenate odată cu gazele și eva
cuate in atmosferă, cum ar fi. de 
pildă, cimentul...

Cei interesați, chiar dacă sînt ne
încrezători in eficienta soluției pro
puse. se pot adresa Combinatului 
minier Suceava. Specialiștii de aici 
au argumente tehnice solide si. mai 
ales, pot dovedi in mod concret afir
mațiile lor.

Gli. PARASCAN
corespondentul „Scinteii” 

Rămine numai ca măsurile stabilite 
să fie materializate. Apnofundind insă 
analiza, din sondajul făcut rezultă că 
o serie de întreprinderi republicane 
au căutat, intr-un fel sau altul, să 
scape de producția bunurilor de con
sum preluate, de la industria locală. 
De ce ? Iată în acest sens opinia to
varășei Constantina Arsenie, secre
tar de stat la Ministerul Comerțu
lui Interior :

— In primul rînd, prin plan nu e 
rezolvată problema unor indicatori 
economico-financiari de natură să sti
muleze întreprinderile republicane 
pentru menținerea si dezvoltarea 

producției unor bunuri de consum de 
serie mică. In general, produsele pre
luate de la industria locală se reali
zau în condiții meșteșugărești. Or, 
indicatorii de eficientă si productivi
tate ai întreprinderilor republicane 
au un nivel foarte ridicat și se referă 
la întreaga activitate a unităților res
pective. în această situație, dacă pro
ducția bunurilor de consum are în 
mod obiectiv o eficiență și o producti
vitate mai scăzute. întreprinderile nu 
numai' că nu sînt stimulate, dar nici 
nu vor dori să mențină in fabricație 
aceste sortimente. Intr-o discuție pe 
care am avut-o recent la M.I.C.M., 
s-a pus problema ca o serie de bu
nuri de consum să fie scoase nur si 
simplu din fabricația întreprinderi
lor constructoare de mașini. Si cine 
să le preia ? Această problemă nici 
nu interesează. De aceea, apreciez că 
ar trebui să se prevadă indicatori 
separați pentru aceste produse. In al 
doilea rînd. este necesar să se re
zolve și problema aprovizionării teh- 
nico-materiale. Aceste bunuri de con
sum se realizează, de regulă, din sîr- 
mă si tablă zincată. tablă galvani- 
zată. mase plas.tice. lemn ș.a. Pro
porțional, necesarul de asemenea 
materiale nu este prea mare fată de

încheiem aici investigațiile noastre pe tema dispariției din comerț a unor 
bunuri de uz casnic și gospodăresc. Cert este că numai acționînd exigent, cu 
înaltă responsabilitate, pentru aplicarea prevederilor Decretului 220/1977, 
numai punind ordine desăvirșită in preluarea și organizarea efectivă a fabri
cației, se va putea garanta o aprovizionare sistematică a pieței cu asemenea 
mărfuri, multe dintre eie, deocamdată, absente din magazine. Printr-o mai bună 
și mai eficientă coordonare, piintr-un control mai riguros asupra respectării 
întocmai a legalității, printr-o mai strinsă conlucrare între unitățile cooperației 
și industriei, așa cum a indicat conducerea partidului, cea mai mare parte a 
neajunsurilor pot și trebuie să fie înlăturate, în interesul larg al cetățenilor, 
lată, dealtfel, cîteva din cerințele majore pentru organizarea și desfășurarea 
producției acestor bunuri de consum. Ele reprezintă, de fapt, înseși concluziile 
anchetei noastre :

© Transferul producției bunurilor de consum de Io o unitate la alta să se 
facă numai cu avizul ministerelor și centralelor industriale :

O Odată cu transferarea de la o unitate la alta a fabricației bunurilor de 
consum să se creeze și baza tehnico-materială ;

O Ministerele, centralele și întreprinderile industriale să cuprindă in pla
nurile lor tehnice și măsurile necesare pentru modernizarea producției și creș
terea eficienței economice a bunurilor de consum pe care le au în fabricație ;

O Producția bunurilor de consum să fie realizată după criterii calitative 
unitare ;

• Să se asigure mai buna organizare a întregii activități pentru valorifi
carea materialelor refolosibile in sectoarele industriei locale și cooperației.

Ion TEODOR 
Gabriela BONDOC

Tehnologie perfecționată in 
realizarea prefabricatelor
La întreprinderea județeană de 

construcții-montaje Vrancea, unde se 
produc anual peste 20 000 mc prefa
bricate din beton, se aplică o nouă 
tehnologie cu rezultate deosebit de 
eficiente. Panourile de fațadă, plan- 
șeele și toată gama de grinzi care 
se folosesc in construcția de locuințe 
se realizează prin tratarea termo
electrică, operație efectuată in trecut 
cu ajutorul aburului. Noul procedeu 
— conceput de maistrul electrician 
Săndel Stănescu — prezintă multiple 
avantaje : productivitatea muncii 
crește de aproape 3 ori, se reduce 
consumul de combustibil convențio
nal, iar valoarea cheltuielilor pentru 
energia necesară tratării betonului se 
diminuează considerabil. (Dan Drâ- 
gulescu). 

consumul pe ansamblul economiei. 
Totuși, in practică se constată că 
aprovizionarea tehnico-materială pen
tru bunurile de consum de serie mică 
rămine pe ultimul plan. Necazul este 
că nici nu se găsesc Înlocuitori pen
tru realizarea acestor produse. O râ
zătoare nu se poate fabrica decit din 
tablă cositorită sau din masă plas
tică, dar fără să aibă aceleași cali
tăți. întreprinderile trebuie, deci, să 
aibă tablă cositorită. Acestea sînt 
numai două din principalele cauze 
care fac ca în prezent să se înregis
treze mari restanțe la o serie de pro
duse, cum ar fi : chei brute, bala
male, albii, caiele. brățări pentru bur
lane, strecurători, tocătoare de le
gume ș.a.

Cum trebuie, deci, acționat pentru 
rezolvarea în condiții cit mai bune a 
acestei probleme ?

— As vrea să subliniez în mod spe
cial că întreprinderile republicane 
care transferă producția unor bunuri 
de consum trebuie să cedeze si re
partițiile de materiale. ne soțiile to
varășul Gheorghe Chițu, director în 
Ministerul Aprovizionării si Contro
lului Gospodăririi Fondurilor Fixe. 
Respectîndu-se această condiție, este 
chiar recomandabil ca bunurile de 
consum de serie mică și mijlocie să 
fie realizate de unităti ale coopera
ției. Astfel se pot valorifica mai bine 
și materialele refolosibile. Dealtfel, in 
balanțele pe acest an s-a prevăzut 
în mod expres valorificarea materia
lelor recuperabile si refolosibile ca 
una din sursele de acoperire a nece
sarului de materii prime. Bunăoară, 
unitățile UCECOM-ului trebuie să 
asigure din recuperări 35.1 la sută din 
necesarul de tablă subțire si 38,6 la 
sută din necesarul de tablă zincată. 
Problema este oarecum nouă si, de 
aceea, aș face cîteva precizări : 1) 
Unitățile care consumă metal să de
poziteze separat, pe categorii, mate
rialele refolosibile ; 2) Unitățile coo
perației să meargă la consumatorii 
de metal si s>ă preia materialele re
folosibile : 3, întreprinderile jude
țene de recuperare si valorificare a 
materialelor refolosibile să sprijine 
mai activ această acțiune : 4) Chiar 
în aceste zile definitivăm costurile 
materialelor refolosibile. astfel incit 
să fie stimulați atît beneficiarii, cit 
Si furnizorii.

(Urmare din pag. I) 
și Calacea. Dar pe acest itinerar am 
constatat si anumite situații complet 
anormale, manifestări de nepăsare din 
partea unora care, cu cîmpurile în
verzite de buruieni, așteaptă pe alții 
să vină să le prășească culturile.

La cooperativa agricolă din Sintan- 
drei. vrind parcă să suplinească ceea 
ce n-au făcut cooperatorii, mecaniza
torii au inceput mai dreveme decit 
era prevăzut a doua prașilă mecanică 
la sfeclă. Dar oricît se străduiau, nu 
puteau distruge buruienile de pe rin- 
duri și. cu atit mai puțin, să facă si 
răritul celor 180 hectare. Nici nu era, 
dealtfel, obligația lor. Dar cine să 
prășească dacă in tot cimpul nu se 
aflau decit cîțiva cooperatori ? Unde 
erau oamenii ? De ce n-au ieșit la 
lucru intr-o zi atit de frumoasă cum 
a fost aceea in care am ajuns noi la 
Sintandrei ? Răspunsul primit din 
partea inginerulul-șef al cooperativei, 
tovarășul Octa.ian Matcas. este doar 
o primă explicație a acestei stări de 
lucruri care contravine atît interese
lor generale, cit si intereselor perso-

IASI :
--------- , / 

CUPTOR
DE TRATAMENT 

TERMIC CU VATRA 
MOBILA

Zestrea tehnică a turnătoriei 
de fontă a Combinatului de uti
laj greu din Iași s-a imbogățit, 
zilele acestea, cu un mare și 
modern cuptor de tratament 
termic cu vatră mobilă, cu o su
prafață de 63 metri pătrați. 
Acest cuptor, realizat la Între
prinderea „Independența" din 
Sibiu, după un proiect conceput 
și elaborat de specialiștii Insti
tutului de cercetare și inginerie 
tehnologică pentru sectoare calde 
București, constituie o premieră 
națională pentru tratarea piese
lor și subansamblelor de mașini- 
unelte grele, de performantă, 
turnate din fontă, in greutate 
de pină la 250 tone. Noul cuptor 
termic, fiind dotat și cu instala
ții automate de aprindere și re
glare a flăcării și temperaturii 
pină. la 700"C. asigură o calitate 
i oi;t;șpunzăloare a circa 7 000 
tone piese turnate anual, ușu- 
rînd mult prelucrarea lor ulteri
oară. De remarcat este și faptul 
că noul obiectiv tehnologic, pri
mul de acest fel realizat în tota
litate în țara noastră, înlocuiește 
instalațiile similare procurate 
din import. (Manole Corcaci).

VASLUI:

0 NOUĂ CAPACITATE 
DE PRODUCȚIE

La întreprinderea de vigonie 
din municipiul Bîrlad a intrat in 
funcțiune o modernă secție de 
finisaj, cu o capacitate de 4.5 
milioane metri pătrați țesături. 
Acest succes este rodul unei 
fructuoase colaborări intre con
structori, montori și beneficiar, 
pe Întreg parcursul execuției lu
crării. (Vasile Văsîi).

La cooperativa agricolă din Roit, județul Bihor, formațiile de mecanizatori 
au încheiat prima prașilă la sfecla de zahăr, iar acum lucrează din plin la 

prășitul porumbului

nale ale cooperatorilor, ale celorlalți 
locuitori din comună. „Este adevărat 
că avem putini la lucru si sintem 
foarte întîrziati cu prășitul. dar. vre
mea bună de astăzi ne-a luat prin 

La prășit - participarea 
tuturor locuitorilor satelor

surprindere, iar mie nu-mi stă în pu
tere ca să bag mina în buzunar si să-i 
scot pe toti la prăsit ori de cite ori 
vreau".

Mărturisim că un asemenea răspuns 
ne-a surprins. Tocmai de aceea, am 
dorit .să clarificăm lucrurile la 
primăria din Sintandrei. Primarul si 
locțiitorul acestuia lipseau (motivați)

Vitalizarea viței de vie 
cultivată pe terase 

IN PODGORIILE JUDEȚULUI GALAȚI
Pentru asigurarea unor producții 

mari și constante de struguri este 
necesar ca toate lucrările impuse de 
tehnologia modernă să fie făcute cu 
multă indeminare, de oameni bine 
pregătiți. Orice neglijență în aplica
rea tehnologiilor recomandate, orice 
superficialitate duc, in mod cert, la 
diminuarea producției, la pagube im
portante.

In județul Galați, producția viti
colă deține o pondere > de 33 la sută 
in producția globală agricolă a jude
țului. Plantațiile de vii ocupă o su
prafață de peste 25 000 hectare și con
tinuă să fie extinse. Dar problema 
stringentă care se pune și care preo
cupă. în mare măsură, pe gospodarii 
județului, pe specialiști și cercetători 
este de a se obține producții de stru
guri in continuă creștere. Or, pe 
unele suprafețe Cu vii, îndeosebi 
cele situate pe terase, nivelul pro
ducției a stagnat.

Anul trecut s-a obținut o producție 
medie pe județ de aproape 7 000 kg 
struguri la hectar ; în întreprinderile 
agricole de stat aceasta a atins 8 620 
kg, iar la stațiunea viticolă — 10 660 
kg. Pină aici, lucrurile n-ar fi chiar 
alarmante, in afară de faptul că de 
la 7 000 la 10 660 kg e o distanță des
tul de mare. Nimeni nu are in față 
obstacole de neînvins, condițiile de 
climă și sol fiind practic aceleași pen
tru a atinge această producție maxi
mă, care din păcate nu constituie nici 
ea un record. Grav este faptul că 
unele unități agricole din județ ob
țin producții mult sub posibilitățile 
existente, ceea ce nu justifică inves
tițiile făcute (care ating suma de 
100 000 lei la hectar) și pune sub sem
nul Întrebării activitatea specialiști
lor din aceste unități. Cîteva cazuri 
sint concludente în acest sens. In coo

din comună. In absenta lor. vicepre
ședintele loan Matei s-a dovedit un 
orator desăvirșit in a ne prezenta ac
tivitatea primăriei in ce privește 
„munca de la om la om desfășurată 

de organele comunale în perioada 
alegerilor". în a ne vorbi despre 
„cointeresarea oamenilor de a parti
cipa la muncă pentru a cistiga cît mai 
mult, probleme care chiar au si fost 
analizate în ședință". Dar atunci cind 
l-am întrebat citi oameni sint în cimp 
și în ce stadiu se află lucrările agri
cole. nu a fost în stare să ne spună 

perativa agricolă Crăești s-au recol
tat de pe 137 hectare cîte 2136 kg 
struguri la hectar, la cea din Dră- 
gușani — de pe 266 hectare — cite 
2 787 kg, la Virlezi — de pe 114 ha 
—- cite 2 869 kg, la Roșcani — 3 131 kg, 
la Suceveni — 3 722 kg la hectar. In a- 
celeași condiții pedoclimatice însă, 
cooperativa agricolă din Nămoloasa a 
obținut de pe 155 hectare cite 13 000 
kg ; cea din Pechea — de pe 738 
hectare — cîte 9 119 kg, iar la Măstă- 
cani — de pe 92 ha — cîte 7 881 kg 
la hectar. Și exemple care ilustrează 
diferențe mari de producție intre uni
tăți s-ar mai putea da. Argumente 
și justificări se găsesc cu duiumul. 
Se afirmă ba că plantațiile sint in 
pantă, ba că nu e forță de muncă su
ficientă. Producțiile mici nu justifică 
deloc cheltuielile ce se fac ; in ace
lași timp, nu se obțin producții mart 
dacă nu se execută lucrările nece
sare — și așa se învîrte totul într-un 
cerc vicios.

După o analiză temeinică făcută in 
ultimii ani, specialiștii și cercetătorii 
de la stațiunea viticolă au găsit so
luții prin aplicarea cărora urmează 
să sporească randamentul podgorii
lor slab productive. La indicația co
mitetului județean de partid a fost 
întocmit un amplu program pentru 
vitalizarea viței de vie și îndeosebi 
a plantațiilor situate pe terase, care 
ocupă 9 500 ha. Din acestea, 5 600 hec
tare, cu distanțe mici între rînduri 
(sub 1,6 metri), sint intr-adevăr im
posibil de lucrat mecanizat, iar forța 
manuală a devenit insuficientă. Desi
gur că era mult mai binevenită 
această gindire. atunci cind »-au fă
cut plantațiile. Programul de vitali
zare este întocmit pentru fiecare uni
tate în parte. El a fost analizat cu 
membrii consiliilor de conducere, sta- 
bilindu-se pentru fiecare unitate un 
plan de lucru eșalonat pe mai mulți 
ani.

Amintim cîteva acțiuni mai Impor
tante din programul stabilit. Se va 
scoate cîte un rînd de viță de vie și 
se vor completa golurile pe rîndurile 
rămase in plantație. în felul acesta 
se va putea lucra mecanizat și se va 
aerisi plantația. Totodată, se va în
lătura pericolul bolilor și dăunători
lor, se va putea face fertilizarea cu 
îngrășăminte organice, se vor efec
tua lucrări pentru combaterea ero
ziunii și ameliorarea pantelor.

Firește că acțiunile amintite, pre
cum și multe altele au intr-adevăr 
un rol important pentru dezvoltarea 
plantațiilor situate pe terase, pentru 
vitalizarea viței de vie și sporirea 
producției de struguri. Este însă ab
solut necesar ca in program să se sta
bilească și acțiuni pentru vitalizarea 
pasiunii podgorenilor, a specialiști
lor, care și pină acum aveau la în- 
demină aceste metode, fiind necesar 
doar să le aplice. Așa cum, dealtfel, 
au procedat mulți gospodari harnici și 
pricepuți în județ, care au obținut 
producții mari. Un exemplu demn de 
urmat este chiar cel al cooperatori
lor din Pechea, care, pe o suprafață 
de circa 500 hectare cu viță de vie 
situată pe terase, au obținut o pro
ducție medie de aproape un vagon 
de struguri la hectar.

Florea CEAUSESCU

nimic concret pentru că... el nu se 
ocupă dg această problemă. Deci in- 
ginerul-sef nu poate scoate oameni 
din buzunar, președintele cooperati
vei se face că-i cheamă la lucru 
plimbindu-se cu șareta sau cu bici
cleta pe la marginea șoselei, primarul 
și locțiitorul lipsesc, vicepreședintele 
are alte treburi. Atunci cine se ocupă 
și răspunde. practic de mobilizarea 
oamenilor la muncă în Sintandrei ? 
Oare să nu fi învătat nimic cadrele 
de aici din experiența anului trecut, 
cind. datorită întirzierilor în execu
tarea prașilelor. au pierdut aproape 
jumătate din recoltă ? Sînt întrebări 
la care așteptăm nu numai răspuns, 
ci, in primul rînd. măsuri efective 
pentru a asigura prezenta la cimp. ds 
dimineața si pînă seara, a tuturor lo
cuitorilor. Iar primul exemplu in acest 
sens trebuie să vină din partea ca
drelor cu funcții de răspundere din 
comună, care sint chemate să parti
cipe la muncă in cadrul brigăzilor sau 
echipelor și să lucreze cot la cot cu 
membrii cooperatori pe întreaga du
rată a campaniei de întreținere a 
culturilor.
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ACTUALITATEA - vocația esențială a romanului t v

Prezentul, teren generos pentru 
o mare creație literară

Conceptul da actualitate 
!n literatură este unul dia
lectic. După cum devenirea 
unui fenomen nu poate fi 
segmentată, ea trebuie vă
zută in desfășurare, inte
grată unui uriaș flux viu 
care e istoria literaturii. O 
operă cu adevărat de ac
tualitate nu poate să nu 
răspundă frămîntărilor care 
animă prezentul, tot astfel 
cum ea trebuie să perpe
tueze tradițiile valoroase 
ale trecutului și cum ea 
trebuie să constituie un 
mesaj cu valoare testamen
tară transmis viitorimii. 
Nu se cunosc cărți mari 
care la data apariției lor 
să nu fi fost profund ac
tuale. Și ca să mergem la 
exemplele cele mai înde
părtate in timp, capodope
rele lui Homer nu erau 
pentru contemporanii săi 
Colecții de legende apuse 
lntr-un trecut imemorial, ci 
realități vii, stringente, 
liantul care în condițiile de 
atunci Închega o spirituali
tate colectivă, contura pro
filul unei culturi menite să 
dăinuie în eternitate.

Cu ani în urmă apăruse
ră niște voci complexate de 
un, dacă-i putem spune 
astfel, provincialism tem
poral. Inși neancorati prea 
sigur în solul realității și 
in momentul istoric teore
tizau, mai deschis sau mai 
voalat, că epocile marilor 
înfloriri artistice ar fi tre
cut, argumentîndu-și scep
ticismul cu un pretins dez
interes al publicului față de 
scrierile de actualitate. 
Complexul nu era nou, el

se manifesta doar în forme 
diferite. A existat cindva 
unul geografic care susți
nea că un eveniment pen
tru a fi demn de a se trans
pune în operă artistică tre
buie neapărat să se fi pe
trecut la Elsinor sau în tur
lele de la Notre Dâme. 
Aceasta cu toate că marii 
scriitori încă de la începu
turile literaturii noastre au 
înțeles să se inspire din 
realitățile naționale. înzes- 
trînd cultura proprie și

telectual nu au drept de 
cetate in lumea literelor. 
Protagonistul întregii noas
tre creații literare este po
porul român, masele mun
citoare, secole de-a rindul 
împilate și ridicate în urma 
revoluției socialiste la o 
viață liberă și demnă. De 
la Ion Budai Deleanu, Ni- 
colae Filimon, Vasile 
Alecsandri, Mihai Emines- 
cu, pină la Liviu Rebrea- 
nu, Mihail Sadoveanu. Za- 
haria Stancu, Marin Preda

Vasile REBREANU

cea universală cu adevăra
te capodopere. Că această 
poziție s-a constituit in
tr-un îndreptar tutelar o 
dovedește, spre pildă, nu 
numai faptul că un ctitor 
al prozei romanești, Cos- 
tache Negruzzi, scria îna
inte de jumătatea secolului 
trecut o nuvelă inspirată 
din epopeea națională, ci și 
acela că, după un secol, un 
teoretician de geniu, Geor
ge Călinescu, afirma : „Nu
mele lui C. Negruzzi este 
legat de obicei de nuvela 
istorică Alexandru Lăpuș- 
neanu, care ar fi devenit o 
scriere celebră ca si Ham
let dacă literatura română 
ar fi avut in ajutor presti
giul unei limbi universale".

Tot pe atit de infructuos 
s-a dovedit complexul care 
viza stratificarea socială, 
întreaga noastră literatură 
a infirmat teoriile potrivit 
cărora omul de jos, țăranul, 
meseriașul, proletarul in

și pină la scriitorii repre
zentativi de azi, literatura 
română, precum codrul 
eminescian de lâ Rovinei 
vuiește de mulțimea ace
lor oameni care, cu frunți 
inspirate și brațe oțelite 
în muncă, au creat civili
zația multimilenară a aces
tui mirific picior de plai. 
„Ver fi creind opere de 
mare valoare, spunea iro
nic Ioan Slavici intr-un 
antologic articol polemic, 
cei ce scriu numai pentru 
semenii lor de prin cluburi, 
de prin saloane, de prin 
birouri și de la șosele, dar 
toți aceștia sunt numai o 
mică și trecătoare parte a 
poporului românesc ; lite
ratura in adevăr româneas
că o cultivează și-o spo
resc numai cei ce, scriind, 
trec în gindul lor și peste 
Carpați și peste Dunăre, 
și-și dau silința să găseas
că forma potrivită cu felul 
de a gîndi, de a simți și de

a vorbi al tuturor ’ româ
nilor".

Marele public, invocat 
de promotorii „provincia
lismului temporal", a fost 
cel ce le-a dat acestora ri
posta cuvenită. Bine, au 
încercat scepticii o ultimă 
amplasare la teren, oame
nii sînt interesați de pre
zent. dar citesc literatură 
documentară. Au apărut 
in acești ani mari cărți de 
beletristică inspirate din 
actualitatea imediată și ci
titorii au alergat în întîm- 
pinarea lor cu aceeași sete, 
iar tirajele, enorme față de 
cele de-acum câteva dece
nii, s-au dovedit mereu 
insuficiente. Este și firesc 
ca un prezent tumultuos, 
dinamic, plin de mari în
trebări adresate individu
lui supus unor transfor
mări accelerate, umani
tății însăși, dar străbătut 
și de un tonic sentiment 
al încrederii în viitor, să 
constituie un sol generos 
pentru o mare creație li
terară.

Literatura, romanul cu 
atit mai mult, nu poate fi 
decît legată dialectic de un 
trecut glorios și deschisă 
spre un viitor luminos. 
Este creația acestui timp 
fecund, de edificare socia
listă. de demnitate și afir
mare liberă a națiunii. Este 
creația pe care poporul 
nofetru o așteaptă cu încre
dere și iubire ca pe propria 
sa odrăslire și pe care 
scriitorii acestui timp, ini
mă în inima neamului lor, 
sînt în stare și sînt con- 
știenți șl sînt hotăriți să 
i-o ofere.

Mi se bare cultural gestul 
de a înscrie in repertoriu si 
de a repune în drepturi 
comedia lui Delavrancea 
„Hagi Tudose", pe nedrept 
uitată în ultima vreme, deși 
memoria păstrează si con
știința teatrală atestă spec
tacolul „Naționalului" din 
urmă cu aproximativ trei 
decenii, în centrul căruia 
personajul exponențial, in
terpretat de Nicolae Băltă- 
teanu. imprima în istoria 
creației scenice si a evolu
ției realismului în arta in
terpretativă dramatică un 
remarcabil moment.

Tradiția spectacolului însă, 
fie că este vorba de Notta- 
ra sau Băîțăteanu. nu-i 
complexează pe bîrlădeni. 
ci. dimpotrivă, le suscită 
interesul de a „revitaliza" 
comedia în „lectura" si în 
semnele teatrului actual. 
Dificultățile au fost proba
bil și atunci, rămin eviden
te si astăzi. în eforturile de 
a traduce si de a găsi echi
valentele scenice ale nu
cleului epic din nuvelă în 
imaginea dramaturgică a 
comediei si. simultan, sti
mularea energiilor legate de 
construcția spectaculară. Re- 
dimensionarea nuvelei în 
comedie, căci comedie îsi 
intitulează opera autorul, 
reprezintă o operație în
cheiată. Lecturile scenice 
ne care le procură însă 
piesa, în istorie si în timp, 
creează multiple posibilități 
de reflecție critică. Dile

mele încep a se constitui 
atunci cinci încerci să de
termini genul sau specia 
căreia îi aparține „Hagi 
Tudose". Este comedie de 
moravuri, frescă socială ce 
stigmatizează ne hagiu, vic
tima dezumanizării prin 
forța înstrăinantă a banu-

text si modelatoare in vir
tutea multiplelor moduri de 
interpretare pe care le ofe
ră ingeniozitatea si inteli
genta artistică. continuu 
creatoare de forme noi, 
concordante cu modernita
tea spiritului artistic con
temporan.

PROGRAMUL 1

16.90 Telex
16,09 Teleșcoală. în direct de Ia Poli

tehnică. Consultații pentru candl- 
dații la admitere în învățămintul 
superior

16.30 Emisiune în limba germană
18.25 Tragerea Loto
18,35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18.90 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
19.25 Obștea hotărăște și înfăptuiește. 

Un reportaj din activitatea Consi
liului Frontului Democrației și 
Unității Socialiste și a Organiza
țiilor Democrației și Unității So
cialiste din județul Brăila

19.45 Flori de cîntec. flori alese. Mu
zică populară interpretată de : 
Laura Lavric, Polina Manollă. Ele
na Roizen. Florîea Duma

20,00 Reflector
20.30 Film artistic : „Cheamă-mă in de

părtarea luminoasă1'. Piemierâ TV. 
Producție a studiourilor sovietice. 
Cu : Lldla Fedoseeva-Sukșina, Sta
nislav Liubșin, Mihail Olianov, 
Ivan Rîjov Volodia Naumenko, 
Oleg Novikov. Scenariul : Vasili 
Sukșln. Regia : Gherman Lavrov, 
Stanislav Liubșin

21.50 Revista literar-artistică TV. Țara 
șl oamenii ei în imaginea plastică. 
Expoziția anuală de pictură și 
sculptură — Sala Dalles. 1980

22.10 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

16.00 Muzică populară
16.30 O viată pentru o idee : Eugen 

Bădărău (1887—1975). Colaborează 
dr. Radu Iftimovici și dr. Doru 
Pucă

17,00 Cîntece din creația compozitorilor 
români

17.30 Blocnotes — informații utilitare
17.50 Caseta cu imagini ■ Atlas-maga- 

zin : „Jucării pentru copil" • Or
chestra Școlii speciale de muzică 
din Dresda • Jaz ’60 a Recital 
Hana Zagorova (R.S C.)

18.50 1001 de Seri
19,00 Telejurnal
19.25 Concertul Filarmonicii „George 

Enescu". Transmisiune directă de 
la Ateneul Român, Dirijor Laszlo 
Somagyi (Elveția). Solistă Mariana 
Kauntz. In program : a Mozart : 
Simfonia nr. 40 în sol minor 
a Haydn. Concertul pentru vio
loncel și orchestră în re major 
a Bartok — Concertul pentru or
chestră. în pauză : emisiunea 
„Scena muzicală internațională" 
de Adriana Șerbănescu

21.45 Scoarțe vechi românești. Regia : 
Alexandru Sirbu. Producție a Stu
dioului „Al. Sahia"

22.10 Telejurnal
22.30 închiderea programului

tura cu accente tragi-comi- 
ce. Inteligență si vicle
nie. disponibilitate reflexi
vă. moralizatoare, portretul 
moral si fizic al hagiului, 
datele acestuia sînt remar
cabil asimilate de Petrican. 
Prin virtuozitatea realismu
lui în arta interpretativă.

„HAGI TUDOSE"
de Barbu ȘTEFÂNESCU DELAVRANCEA 

la Teatrul „Victor Ion Popa“ din Bîrlad

lui : este oare comedie sa
tirică, traei-comedie. de
mers moral si moralizator 
ce anunță elementele gro
tescului în teatrul existen
tialist ? (căci Hagi Tudose 
meditează continuu asupra 
omului și a condiției u- 
mane).

Sporul unei disocieri pri
vind locul pe care-1 ocupă 
opera lui Delavrancea in
tr-o posibilă sistematizare 
determină cred si soluțiile 
pentru opțiunea unei „chei" 
utile într-o lectură scenică, 
într-o variantă de specta
col ; o cheie aproximată de

Ges-tul cultural al opțiu
nii repertoriale îsi aăsests 
acoperire in reușita specta
colului bîrlădean compus 
cu artă si știință de regizo
rul Constantin Dinisehiotu. 
Exactitatea si rigoarea con
strucției rimează cu inven
tivitatea măsurată si lucidă, 
gratie cărora universul sce
nic creat se articulează cu 
elemente ce mențin sau 
sporesc radiografia socială 
a epocii. în Hagi Tudose. 
Constantin Petrican reali
zează o performantă acto
ricească. Epicureu si ascet, 
actorul isi modelează parti-

actorul face parte, parcă, 
din arborele genealogic al 
marelui Băltăteanu.

Dacă în cazul hagiului, 
personaj exponential. De
lavrancea se arată generos, 
lumea care-1 înconioară pe 
Tudose pare a fi zgircită în 
relief, panoramată mai mult 
pentru culoarea timpului.

Se distanțează. în ierar
hia valorilor interpretati
ve, prin vivacitate si rară 
disponibilitate comică, prin 
spontaneitate scăpărătoare 
Elena Petrican în rolul 
Gherghinei Profirei, remar
cabilă in actele H si III.

Autentic si Pitoresc. Aurel 
Ionescu, în Guși, ii ascultă 
cu credință pe hagiu si se 
lasă convertit de TudoSe. 
cs infierbîntat de imagina
ție. evocă peregrinările sale 
la sfîntul mormînt. Idila in 
cuplurile Culai (Gabriel 
Constantinescu) — Leana 
(Lili Popa-Alexiu) — Je- 
nică Pătttlescu (Aurelian 
Nacu) , — Fifica Profirei 
(Elena Tuturan) — dincolo 
de reflectarea mediilor so
ciale si contribuția integra
tă în coloritul epocii, reu
șesc contururi scenice dife
rențiate prin temperament. 
Prezentele siluetate ale „ti- 
găhcușei" (Dana Tomită) ce 
transformă farmecul nativ 
în cel util personalului, ca 
Si ale Ghioalei (Maria Ti- 
vodaru) — desenează ta
bloul lumii narate de Dela
vrancea în decorurile, poate 
mult prea imobile, imagi
nate de Vasile Rotaru.

Facultativ, as sugera ca 
spectacolul. în calitativă 
devenire, să capete un spor 
în dinamizarea lumii ce se 
mișcă mai greu in scenă 
(regîndirea implantatiei de
corului in actele I si II si 
a mișcării scenice), ceea ce 
ar conferi un Plus de uni
tate stilistică montării si ar 
încadra si mai fericit inter
pretarea durabilă a lui Con
stantin Petrican în Hagi 
Tudose. \

Ion TOBOSARU

O sărbătoare a frăției

Dansatori din comuna Guighiu

Dans german din Ideciul de Jos

și unității

„ClopuT - produs tradițional al 
tirgului

Pe platoul din apropierea monu
mentalei păduri de stejar de la 
Mocear, județul Mureș, a avut loc 
tradiționala manifestare folclorică 
„Tîrgul fetelor" de la Gurghiu. A- 
ceastă sărbătoare a cîntecului, jo
cului și portului strămoșesc a reunit 
mii de tineri și vîrstnici de pe valea 
Beicii și a Gurghiului, de pe Tîrna-

ve, zona Mureșului de sus, din 
Cimpia Transilvaniei și oaspeți din 
alte județe ale țării. Pe scena ame
najată în aer liber au evoluat nu 
mai puțin de 22 echipe artistice, 
ansambluri folclorice și soliști vo
cali și instrumentiști --români, ma
ghiari și germani - din Hodac, 
Ibănești, Orșova, Glăjârie, Cașva,

Gurghiu, Sighișoara, Tg. Mureș, 
precum și „călușarii" întreprinderii 
de utilaj chimic din Făgăraș, jude
țul Brașov. Intr-o veritabilă compe
tiție cu cei de pe scenă, pe cîmpul 
însuflețit de oameni s-a desfășurat 
vestita „horă a satului", jocuri care 
au trecut peste așa-zisele legi ale 
scenei, oferind satisfacția vizionării 
unui tezaur original tradițional, așa 
cum se află el în satele României 
socialiste. Fiecare din cei prezenți 
a adus aici tot ce are mai frumos 
in casa lui, in tradiția lui pentru a 
le contopi și da strălucire intr-0 
mare și mereu proaspătă sărbătoa
re a frumosului și a gindului curat 
de frăție și unitate.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

Foto : I. Koncz

Cineaști, reprezentant! ai 
caselor de filme si studiou
rilor cinematografice, direc
tori ai întreprinderilor cine
matografice județene, șefi ai 
oficiilor teritoriale de difu
zare a filmelor si alti acti
viști culturali si-au dat în- 
tilnire la Bacău, la mijlocul 
lunii mai. pentru a hotărî, 
in lumina sarcinilor trasate 
de conducerea partidului. ce 
trebuie să întreprindă in 
vederea îmbunătățirii acti
vității din rețeaua cinema
tografică si de difuzare a 
filmelor in tara noastră.

Ce concluzii s-au desprins 
din această consfătuire ? S-a 
evidential că preocuparea 
Centralei ,,România-film“ 
de a asigura rețelei cinema
tografice un repertoriu echi
librat din punct de vedere 
ideologic si artistic, capabil 
să răspundă într-o măsură 
sporită necesităților cultu
ral-educative. de informare 
si de divertisment, a fost 
însoțită. în ultima vreme, 
de o creștere cantitativă si 
calitativă a producției de 
filme românești, ca si de 
impunerea unor criterii mai 
exigente de selecție a filme
lor aduse din import. Cele 
195 de filme artistice, din 
care 23 de producție româ
nească, prezentate în pre
mieră în anul trecut, au în
tregit fondul de filme des
tinat rețelei cinematografi
ce. constituind in același 
timp principalul instrument 
de atragere în săli a celor 
aproape 200 milioane de 
spectatori, cu 5 milioane 
mai mult fată de anu.1 pre
cedent. S-a apreciat, de 
asemenea, că structura re
pertoriului de filme al anu
lui 1979 a urmărit conti
nuarea si perfectionarea 
muncii de modelare si dez
voltare a conștiinței socia
liste a milioanelor de spec
tatori de la orașe si sate, 
promovarea principiilor de 
etică si echitate, educarea 
tinerei generații in spiritul 
muncii si dragostei fată de 
patrie si partid. Iată mai 
întîl citeva opinii formu
late de participanti la 
această utilă dezbatere :

Marin Stanciu. director

Violonistul Ion Voicu și orchestra de cameră „București" în timpul unui concert

LA RÎMNICU VÎLCEA

Festivalul „Tinere talente64
„Pornind de la rea

litatea că înzestrarea 
și pregătirea tinerilor 
muzicieni reprezintă o 
adevărată avuție na
țională, recunoscută 
pe plan mondial prin 
frecventele izbînzi ob
ținute la diferite con
cursuri, care situează 
țara noastră pe prime
le locuri în lume în 
acest domeniu — 
citim în programul de 
sală al manifestării in
titulate "Tinere talen
te». organizată de fo
rurile de cultură ale 
județului Vilcea — 
festivalul muzical de 
la Rm. Vilcea, eveni
ment deosebit in viata 
culturală a municipiu
lui, constituie, fără în
doială, încă o treaptă 
in perfecționarea mă
iestriei lor artistice".

Așadar, este vorba 
de un festival închi
nat tinerelor talente, o 
suită de concerte ini
tiate de ’ către Cole
giul criticilor muzicali
— A.T.M., in colabo
rare cu Comitetul ju
dețean de cultură și 
educație socialistă — 
Vilcea, la care prota
goniști au fost peste 
40 de tineri : elevi ai 
Liceului de artă 
„George Enescu" și ai 
Școlii generale de mu
zică și arte plastice 
nr. 5 din București, ai 
Liceului de artă „Oc- 
tav Băncilă" din Iași 
și ai Liceului de artă 
din Craiova, studenți 
la conservatoarele ; 
„Ciprian Porumbescu"
— București, „Gh.
Dima" — Cluj-Napoca, 
„George Enescu" —■ 
Iași ; la care și-au dat 
concursul : formația
de muzică veche „Can
tus serenus" din Bra
șov și dirijorul Paul 
Staicu. Din cuprins ; 
recitaluri camerale in
titulate : „Splendorile 
barocului muzical", 
„De la clasici la con
temporani", „Tinerii 
vilceni și colegii lor" 
și „Momente muzicale 
românești" ; intr-un 
cuvînt, concerte in 
care tinerii interpreți 
s-au adresat publicului 
tînăr, în care s-au 
conturat (prin cuvîn- 
tul criticilor, muzico
logilor care au pre
zentat programele), 
epoci de efervescență 
creatoare din istoria 
muzicii, în care s-au 
dezvăluit reale forțe 
interpretative. „Lecții
le de muzică" au de

venit astfel „lecții des
pre arta interpretati
vă", tinerii participanti 
făcînd dovada unui 
autentic profesiona
lism. Iată spre exem
plu ' concertul numit 
„Splendorile barocu
lui muzical" — un 
examen al gîndirii ar
tistice constructiv ori
entate, de bun gust 
și cultură muzicală. 
Aceste aspecte le-am 
recunoscut in cintul 
sopranei Liliana Bizi- 
neche, în firescul ex
presiei cu care a abor
dat. alături de forma
ția de muzică veche 
..Cantus serenus" — 
pagini ale compozito
rului transilvănean 
Gabriel Reilich. în

justa conducere a fra
zării, în tonul de alea
să puritate — dezvă
luite de clarinetistul 
Florin Olmazu ; de a- 
semenea, în evoluția 
pianistei Judith Gabos, 
in claritatea cu care a 
gindit mișcările lente 
ale Partitei nr. IV de 
Bach.

Tot atit de convin
gătoare a fost cea de-a 
doua seară — „De la 
clasici la contempo
rani". „Orele de clasă" 
au rămas undeva, 
după cortină, pe po
dium suind artiști si
guri pe ei aproape in 
toate montantele dis
cursului muzical, de
pășind dificultățile 
tehnice, intrînd uneori 
in detalii de sensibil și 
rafinat comentariu. Ne 
putem referi astfel la 
Ludwig Tomescu — 
pianist cu multă for
ță, siguranță, pătrun- 
zînd în meandrele 
SCherzo-ului nr. 2 de 
Chopin ; la Andrei Tă- 
năsescu — dezvăluind, 
prin abordarea colora
tă a Sonatei nr. 5 de 
Skriabln, preocupările 
sale componistice : Ia 
flautistul Dorin Nico- 
loiu — virtuoz al in
strumentului său. cu 
(ort strălucitor, alături 
de o fină muziciană, 
pianista Alma Peter, 
în piesele lui Casella ; 
la Irina Bughici — sen
sibilă ca o pictoriță 
care-și drămuie culo
rile pină la nuanțele

cele mai fine : la cei 
doi pianiști — frații 
Elena și Andrei Vieru, 
care cu vervă, cu echi
libru, alături de Mihai 
Romascanu, Candid 
Popesen. Sorin Scurtu, 
sub baghetele lui Paul 
Staicu, au tălmăcit 
spectaculoasa Sonată 
pentru două piane și 
percuție de Bartok.

în fine, „Momente 
muzicale românești" — 
o demonstrație, în ca
drul căreia s-a relevat 
faptul că valorile com
ponistice ale creato
rilor noștri găsesc un 
ecou larg și o anga
jare autentică în de
mersul interpretativ al 
celor mai tineri muzi
cieni, cei ce parcurg 
actualmente treptele a- 
firmării în viața de 
concert. Ne referim la 
luciditatea sensibilă, 
de autentică suplețe 
interioară ce caracteri
zează cintul lui Călin 
Mircea. în Sonata pen
tru vioară solo de 
Wilhelm Berger, la 
paleta coloristică sub
til nuanțată de Lau- 
rentiu Năsturică, în 
conturarea celor „Trei 
dansuri românești" de 
Filip Lazăr, la trăirea 
ardentă pe care o dez
voltă Alexandru Cioa
că în lucrarea „Gene
ză" de Ștefan Lori. 
Acestor realizări vio
lonistice li se adaugă 
cele ale contrabaslstu- 
lui Dorin Marc — eta- 
lînd o impresionan
tă maleabilitate a to
nului în frazare, ale 
pianiștilor Andrei Vie
ru, cu o abordare inte
lectuală predominan
tă, Mihai Ungureanu, 
Gerard Cademician, 
ambii actionind cu o 
eficientă inteligent o- 
rientată. O seară care 
a culminat prin pre
zentarea lucrărilor cu 
caracter concertant da
torate lui George 
Enescu, două ore de 
muzică in care au 
concurat în chip feri
cit : frumusețea tonu
lui flautistului Sandu 
Naghi, tensiunea inte
rioară a frazării vio
lonistice la Odette 
Creangă, reverberația 
profundă a sonorității 
violei lui Viorel Tudor 
și tonul evocator al 
trompetei lui Petre 
Nancu.

S. OȚEANU 
D. AVAKIAN

Primăvara 
culturală 

bucureșteană 
Urmărite cu deosebit interes de 

spectatori, manifestările initiate in 
cadrul „Primăverii culturale bucu- 
reștene" au continuat pe diverse 
scene ale Capitalei. Deosebit de bo
gat și interesant a fost afișul Zilei 
teatrului (28 mai) care a inclus :

Inaugurarea „Săptămînii teatru
lui istoric" în incinta Teatrului 
„Nottara" condus de Horia Lovines- 
cu. Vernisajul unei expoziții docu
mentare consacrate „Dramaturgiei 
românești — pe scenele teatrelor 
bucureștene" (în holul sălii mici a 
Teatrului Național) și o dezbatere pe 
această temă. Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" a găzduit spectacolul- 
dezbatere pe un text semnat de 
Adrian Dohotaru : „Anchetă asupra 
unui tinăr care n-a făcut nimic". Nu 
mai puțin de trei au fost premierele 
prezentate în această zi : „Echipa de 
zgomote" de Fănuș Neagu (Teatrul 
„GiUlești"), „Stop pe autostradă" de 
Aldo Nicolaj (Teatrul Foarte Mic) și 
„Don Juan“ de Moliere (Teatrul de 
Comedie). La Căminul cultural din 
comuna Chitila a avut loc inaugura
rea Teatrului popular patronat de 
Teatrul „Ciulești". Microstagiuneă 
teatrelor muncitorești și a echipelor 
ds amatori a programat piese. în ma
joritate comedii, de Aurel Baranga, 
Sutb Andras, Mircea Ștefănescu, Du
mitru Solomon, Ion Băieșu, Viorel 
CaCoveanu, Iosif Naghiu, Mihai Geor
gescu, Al. Stoian. Printre spectaco
lele de poezie programate în această 
zi se cuvine amintit recitalul actori
lor de la Teatrul „Bulandra", susți
nut la Centrul national de fizică, si 
spectacolul prezentat de Teatrul de 
poezie al Bibliotecii municipale „Mi
hail Sadoveanu".

Ziua filmului (29 mai) a cuprins, 
printre altele, finala concursului ci
nematografic dedicat aniversării a 
2 050 de ani de la crearea primului 
stat dac centralizat și independprr"' 
„Sintem aici dintotdeauna". Pe ecrii- 
nele Capitalei a fost programat un 
grupaj de filme artistice reunite sub 
titlul „Bucureștiul și oamenii săi in 
filmul românesc contemporan" și un 
altul „Filmul pentru tineret — in 
producția caselor de filme", urmat de 
o masă rotundă cu participarea reali
zatorilor și producătorilor. O bogată 
prezență in cadrul acestei zile a fost 
cea a peliculelor realizate de cineclu- 
burile bucureștene, majoritatea gru
pate sub ideea „oameni ai zilelor 
noastre". „Studioul Animafilm", 
„Copiii — primăvara tării" au fost 
titlurile sub care s-au desfășurat gale 
ale filmului de animație.

Astăzi : ziua muzicii și dansului.

COPIII
DE LINGĂ NOI
(Urmare din pag. I)
fortul, în vederea concretizării prin
cipiilor pregătirii continue și neîntre
rupte a omului, devenind un compo
nent al practicii umane, o formă a 
acțiunii sociale pentru prezent și viitor, 

înfăptuirea programelor-directivă 
stabilite de Congresul al XII-lea al 
partidului se întemeiază atît pe fapta 
generațiilor mature, cit si pe aceea a 
generațiilor tinere, care iși vor fia mă
sura competentei si a dăruirii sub în- 
SemnilI 'unui „decteniu al stiintei si 
tehnicii, calității și eficientei". La 
orizontul anilor ’80, privirile noastre 
întîlnesc cu emoție si bucurie milioa
nele de profiluri ale viitorilor con
structori și specialiști, care cresc as
tăzi pe băncile școlii românești. Avem 
datoria să facem totul pentru ca, la 
indicii calitativi ai anului 1990, ai 
anului 2000, școlarii de azi să vină 
cu o pregătire științifică, practică și 
umanistă care să asigure nivelul de 
dezvoltare economico-socială, de ci
vilizație și cultură al țării stabilit 
prin Programul partidului.

Știm că unde este sufletul copiilor, 
acolo se află si viitorul patriei, al 
umanității. Să-l ajutăm să descopere 
menirea lor in societate, tainele stiin
tei, tehnicii si naturii, să învețe să 
muncească si să inventeze, să-si în
sușească comorile graiului, ale cultu
rii. ale istoriei neamului, să-si înțe
leagă propriile drepturi si îndatoriri, 
cu sentimentul că investim prin 
aceasta o credință profundă în vii*--  
rul comunist al patriei, in ziua A 
mîine a umanității. /

general al Centralei „Romă- 
nia-film“: „în ultima vre
me. este mai bine valorifi
cat potențialul instructiv- 
educativ al filmelor din 
producția națională. Orien
tarea spre problemele ma
jore ale actualității se re
flectă în unele filme intere
sante. apreciate de specta
tori. Mă refer la „Clipa". 
„Omul care ne trebuie". 
„Ora zero" si altele, al că
ror mesaj generos se expri
mă prin modalități artistice

mare varietate de afișe si 
fotografii care au avut o in
fluentă pozitivă în reușita 
acestora. Consider însă că 
în acest sens mai avem 
multe de făcut. Nu folosim 
încă suficient publicitatea 
prin diapozitive, magneto- 
foane si alte mijloace teh
nice. Ar fi bine să facem 
mai multă publicitate în 
afara cinematografelor, adi
că în întreprinderi, institu
ții, magazine si noile cartie
re de locuințe care concen-

din Brasov inițiativa între
prinderii cinematografice 
județene de a organiza un 
ciclu de filme documentare 
pe tema „Realizări și per
spective în construirea so
cietății socialiste multilate
ral dezvoltate", ca si cei din 
județele Bacău, Buzău. Dolj, 
Suceava si Ialomița, unde au 
fost itinerate grupaje de fil
me pe tema „Directivele 
Congresului al XII-lea al 
partidului si perspectiva 
dezvoltării economico-socia-

rirea cheltuielilor de trans
port. programarea la unele 
unităti cinematografice a 
cite două filme deodată etc.
Măsurile preconizate în 
scopul îmbunătățirii conti
nue a filmelor, numeroase
si concrete, au avut darul să
așeze această 
sub semnul 
Pentru anul

consfătuire 
eficientei, 

acesta, di
recția rețelei cinemato
grafice si difuzării filmelor
va asigura în premieră 32

Consfătuire pe tema:

Cum este difuzat filmul?
O întrebare la care s-au dat răspunsuri 

concrete, însoțite de interesante critici și, 
mai ales, de propuneri constructive

de filme artistice din pro
ducția națională. 97 de fil
me din țări socialiste si 76 
filme din alte țări, precum 
Si 290 de filme documentare 
Si de animație, copiate in
tr-un tiraj corespunzător ; 
premierele de gală cu 
participarea realizatorilor 
vor avea Ioc eșalonat în 
toate orașele reședință de 
județ, ca si în centrele 
muncitorești, unele filme 
vor fi prezentate în premie
ră chiar la locul de muncă, 
în întreprinderi si instituții; 
editarea periodică a mate
rialelor de informare asu

adecvate. Faptul că ele au 
adus în sălile de cinemato
graf. numai intr-un an. mai 
mult de 70 de milioane de 
spectatori se constituie in 
argumente asupra calității 
lor artistice, ca și asupra 
preocupării lucrătorilor din 
rețeaua cinematografică 
pentru a asigura un număr 
cit mai mare de spectacole 
cu filme românești".

Vasile Răchită, directorul 
Direcției rețelei cinemato
grafice si difuzării filmelor: 
„Apreciez că filmele anului 
trecut ău fost mai bine va
lorificate si datorită unei 
activități mai intense de 
popularizare. Au fost asigu
rate în acest sens peste 
3 milioane de afișe si circa 
150 000 de fotografii repre- 
zentînd actori, regizori etc. 
Pentru popularizarea filme
lor noi au fost tipărite 
12 buletine, iar pentru ac
țiunile mari, devenite tra
diționale. cum ar fi Festiva
lul filmului la sate. Festiva
lul filmului pentru copii si 
tineret etc., s-a asigurat o

trează un mare număr de 
locuitori".

Consfătuirea de la Bacău 
s-a constituit în același timp 
si intr-un larg schimb de 
experiență pentru toti cei 
care lucrează în rețeaua ci
nematografică si de difuzare 
a filmelor. S-a evidențiat 
astfel că, în practica unor 
întreprinderi județene de 
cinematografie — cum ar fi 
cele din Bacău. Suceava. 
Vilcea, Bihor. Hunedoara. 
Vrancea — a intrat în tradi
ție de a duce filmul acasă la 
spectatori. Ia locul de muti
că. în întreprinderi. în scoli, 
instituții, unde, împreună cu 
factorii educaționali din 
cadrul organizațiilor de 
masă si obștești, se organi
zează vizionări, dezbateri, 
simpozioane. . concursuri, 
dialoguri în fata ecranu
lui etc. Ca urmare. în ulti
mul an au fost organizate 
peste 28 000 de asemenea 
acțiuni, la care au luat parte 
mai mult de 35 milioane.de 
spectatori. Cu deosebit In
teres au primit spectatorii

le a tării noastre". La Alba 
Iulia, Satu Mare. Constan
ta se bucură de o largă au
dientă la public „Almanahul 
științific", in cadrul căruia 
cele mai interesante filme 
documentare sînt prezentate 
de membri ai comisiilor ju
dețene pentru răsnîndirea 
cunoștințelor științifice, iar 
la Iași există o interesantă 
experiență în ceea ce pri
vește prezentarea filmului 
istoric.

Consfătuirea de la Bacău 
a reliefat, totodată, o sea
mă de deficiente care mai 
dăinuie încă în activitatea 
de difuzare a filmelor. Ele 
se referă la necunoașterea 
conținutului filmelor de că
tre unii lucrători din re
țeaua cinematografică ce 
întocmesc programarea, la 
stagnarea neiustificată a 
unor filme în depozite, la 
programarea unor filme pe 
distante lungi, ceea ce con
duce la lipsa unei asistente 
tehnice si ca urmare la ca
litatea necorespunzătoare a 
spectacolelor, ca si la spo

pra conținutului filmelor 
documentare pe domenii de 
utilizare (științific, didactic, 
istoric etc.), materiale ce 
vor fi puse la dispoziția co
mitetelor de cultură si edu
cație socialistă, cabinetelor
și școlilor de partid, insti
tuțiilor. întreprinderilor 
— toate acestea consti
tuie o anticipare posibi
lă a creșterii Interesului 
spectatorilor fată de film si.
cu deosebire, a calității re
ceptării acestuia. După cum
decernarea premiilor con
cursului instituit de Consi
liul Culturii si Educației 
Socialiste privind răspîn- 
direa culturii prin filmul 
românesc. în cadrul căruia 
locul I a fost cistigat de în
treprinderea cinematogra
fică din Bacău, va constitui 
un maior stimulent moral 
pentru perfecționarea aces
tei importante activități po
litico-educative.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scînteii*

milioane.de
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Adunare cu prilejul împlinirii a 30 de ani 
de la semnarea Acordului de colaborare 

tehnico-științifică dintre România și U.R.S.S.
Joi după-amiază a avut loc în 

Capitală o adunare prilejuită de îm
plinirea a 30 de arii de la semnarea 
Acordului de colaborare tehriico- 
știintificâ dintre România și Uniunea 
Sovietică.

Au fost prezenți membrii delega
ției sovietice, condusă de acad. Gurii 
Ivânovici Mârciuk, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al U.R.S.S, pen
tru Știință și Tehnică, care, la invi
tația guvernului, efectuează o vizită 
in tara noastră.

Au participat reprezentanți ai Con
siliului National pentru Știință și 
Tehnologie, ai unor ministere econo
mice, cadre de conducere din insti
tute centrale de cercetare, specia
liști. cadre didactice.

Au luat Parte ambasadorul U.R.S.S. 
la București. V. I. Drozdenko, și 
membri al ambasadei.

Luind cuvintul, prof. Ion Ursu. 
prim-vicepreședinte al C.N.Ș.T., a 
arătat că. in spiritul Înțelegerilor sta
bilite cu prilejul intilnirilor si con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Lednid BreineV. rela
țiile de colaborare științifică Si teh
nică dintre cele două țări s-au dez
voltat si diversificat continuu, ele be
neficiind de condițiile pe care socia
lismul le creează în tarile noastre 
pentru afirmarea si dezvoltarea fie
cărei tari, pentru colaborarea lor pe 
baza principiilor deblinei egalități in 
drepturi, respectării independentei 
si suveranității naționale, neameste
cului m treburile interne, avantaju
lui reciproc și întrajutorării tovără
șești.

După ce a relevat atenția deosebi
tă pe care conducerea partidului și 
statului nostru o acordă extinderii 
colaborării și cooperării româno-so- 
vietice pe multiple planuri, inclusiv 
rfitițomeniul tehnico-științific, vorbi
torul a spus : întregul efectiv de oa
meni ai muncii din domeniul cercetă
rii științifice, dezvoltării tehnologice 
Si introducerii progresului tehnic este 
puternic mobilizat pentru a-și aduce 
contribuția la transpunerea in viață 
a sarcinilor stabilite de Congresul al 
Xll-lea al partidului pentru viitoarea 
perioadă definită drept „deceniu al 
Științei, tehnologiei, calității și efi
cienței", Sub conducerea tovarășei 
academician doctor inginer Hiena 
Ceaușescu, prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie, 
institutele centrale du cercetare și 
academiile de profil din țara noastră 
și-au sporit eforturile în direcția În
deplinirii exemplare a prevederilor 
actualului cincinal, pregătind, totoda
tă, în mod temeinic, abordarea im
portantelor sarcini ce revin cercetă
rii în perioada următoare. Arătind 
că colaborarea și cooperarea în do
meniul științei și tehnologiei dintre 
cele două țări dispun de perspective

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
HANDBAL:

„Trofeul Carpați“
• România — Spania 19—15

în cea de-a treia zi a „Trofeului 
Carpati" la handbal masculin, compe
tiție internațională ce se desfășoară 
la Oradea, echipa României a întîlnit 
selecționata Spaniei. A fost un meci 
foarte disputat, cu faze de mare 
spectacol, în care handbalistii noștri 
— evident, mai experimentat! — s-au 
detașat în ultimul sfert de oră. Scor 
final : 19—15.

Echipa R.F. Germania a Întrecut 
selecționata de tineret a României 
cu 21—15, iar R. D. Germană — Ce
hoslovacia cu 22—14.

Turneul internațional 
de polo

Ieri, în Capitală, în cadrul tur
neului internațional de polo pe apă, 
echipa României a învins cu scorul 
de 7—6 selecționata Italiei, în timp 
ce reprezentativa Cubei a cîștigat cu 

3 intîlnirea cu formația Bulgariei.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Examenul — 19,30.
• Filarmonica ,,George Enescu**  
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Las zio Somogyi (El
veția). Solistă : Mariana Kauntz

Timpul probabil pentru zilele de 31 
mai, 1 șl 2 iunie, tn tară : Vreme în 
general caldă. Cerul va fi temporar 
noroȘ. Vor cădea ploi locale, care vor 
avea și caracter de averse, însoțite de 
descărcări electrice, mai frecvente în 
jumătatea de vest a țării. Vîritul va 
sufla moderat, cu intensificări locale de 
scurtă durată. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar 
cele maxime între 16 și 26 de grade, 
local mai ridicate. Izolat, se va sem
nala grindină, tn București : Vreme în 
general caldă, cu cerul schimbător, fa
vorabil ploii de scurtă durată. însoțită 
de descărcări electrice. Vînt moderat, 
cu unele intensificări. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 10 și 13 
grade, iar cele maxime între 24 și 27 
de grade. Condiții de grindină. (Ileana 
Mihăilă, meteorolog de serviciu),

cazia galelor, am vrea să subliniem 
unele diferente dintre prima reuniu
ne cu participarea pugilistilor din 
lotul olimpic si aceea care va avea 
loc mîine-seară. Să reinarcăm, in 
special, că aceasta din urmă nu are 
drept scop întreceri aspre „care pe 
care" și nici nu-si propune să ofere 
adversarilor prilejul de afirmare în 
fata boxerilor din lotul reprezenta
tiv. Ea va cuprinde ceea ce numim 
„meciuri cu parteneri de antrena- 
ment". pe parcursul cărora se conso
lidează modalități tehnico-tactice la 
membrii lotului. în această idee, in
sistăm asupra necesității ca laoxerii 
noștri „olimpici" să poarte pe ring 
casca de protecție.

*
La Rimini au luat sfîrșit Campio

natele europene de box pentru tine
ret. Pugiliștii români Ion Stan 
(pană). Mihai Niculescu (Ușoară), 
Petre Bornescu (semigrea) au obți
nut medalii de argint, iar Florian 
Tircomnicu (semiușoară) a cucerit 
medalia de bronz.

• Bietul Ioanide : GIULEȘTI — 
10; 13; 16; 19, TOMIS — 9; 12; 
16; 19, VOLGA — 9; 12; 16; 19.
• Naufragiul : DOINA — 14; 16; 
16; 20, FERENTARI — 15,30; 17,30;
19,30.
• Adîncurile : FEROVIAR — 9; 
11,30; 14,15; 1'7; 19,45, AURORA — 
9; 11,30; 14,15; 17; 19,45, la grădină
— 20,46, FLAMURA — 9; 11,30;
14,15; 17; 19,45.
• Blestemul pămintului, blestemul 
iubirii : GRIVITA — 9 : 14; 18.
• Aventură în Arabia : EFORIE
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.15, 
MODERN — 9; 11,15; 13^30; 15,45; 
18; 20, la grădină — 20,45.
• întoarcerea lui Vodă Lăpușnea- 
nu : BUCEGI — 15,30; 18,30.
• Nu-mi furați copilul : BU- 
ZEȘTI — 10; 12; 14; 16; 18; 20, la 
grădină — 20,45.
• Proba de microfon : ARTA —
9; 1'11,15; 13.30; 15.45; 18: 20, la
grădină — 29,30.
• Bizonul alb : LIRA — 16: 16,15;
20,15, la grădină — 20,30, FLACĂ
RA — 14,30: 16,30; 18,30 : 20,30, la 
grădină — 21.
• Ultima noapte de dragoste : 
COTROCENT — 14,30; 17: 19,30.
• Mesaj din spațiu ; DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Ștrengarii : PACEA — 15.30;
17,30; 191,30.
• Caută vîntul î VIITORUL — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Șapte zile din Ianuarie : MIO
RIȚA — 9; 111,15: 13,30; 15,45; 16; 20. 
a Taina orașului : MUNCA — 16; 
18; 20.
• I se spunea „Buldozerul** : 
POPULAR — 14; 16; 18: 20.
• Duios Anastasia trecea 8 COS
MOS — 1'5,30; 17,30; 19,30.
• Fugi... te iubesc: PROGRESUL
— 16; 18; 20.

— 19,30; (sala mică) : Recital : 
Krimhilda Cristescu — pian „Cho
pin**  —* * 16.
• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19.
• Teatrul de operetă : Suzana —
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
liandra**  (sala Schitu Măgureanu): 
Alibi — 19,30; (sala Grădina Icoa
nei) : Furtuna — 19,30.
• Teatrul Mic : Minetti — 20.
• Teatrul Foarte Mic : O șansă 
pentru fiecare — 20.
• Teatrul de comedie (la Sala 
Palatului) : Pețitoarea — 19,30.
• Teatrul ,,Nottara“ (sala Ma- 
glieru) : „Coriolan — 19»30; (sala 
Studio) : Cinci romane de amor
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : A cincea lebădă — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19.30: (sada Victo
ria) : Idolul femeilor — 19,30.
• Teâtrul ,,lon Vasil eseu**  : Piatră 
la rinichi — 191,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română**  (sala clubului I.C.T.B.) : 
Pe un picior de plai — 19.
• Teatrul „Țăndărică**  ; Ano
timpurile mînzului — 17.
• Circul București : Spectacolul 

deosebit de favorabile, vorbitorul a 
arătat, în încheiere, că organelor 
pentru știință și tehnologie, oame
nilor de știință români și sovietici 
le revine sarcina de cinste de a pune 
in valoare posibilitățile ambelor țări 
de intensificare și creștere a efici
enței, cooperării tehnico-științifice, 
astfel incit aceasta să aducă o con
tribuție cit mai mare la realizarea 
obiectivelor majore ale dezvoltării 
economico-sociale pe care partidele 
noastre le-au stabilit pentru urmă
torul cincinal.

în cuvintul său, acad. Gurii I. 
Marciuk a trecut în revistă princi
palele succese obținute de popoare
le sovietice în construcția socialis
mului și comunismului, scoțînd in 
evidență faptul că știința sovietică a 
înregistrat mari realizări in toate 
domeniile, contribuind activ la acce
lerarea procesului de dezvoltare eco- 
nomico-socială.

Reliefînd importanta deosebită ă 
convorbirilor dintre tovarășii Leonid 
Brejnev și Nicolae Ceaușescu, 
vorbitorul a afătăt că relațiile 
statornicite intre Uniunea Sovie
tică și România s-au adîncit și di
versificat continuu, cooperarea teh- 
nico-științifică definind un loc tot 
plai însemnat. El a relevat rolul pe 
care conlucrarea tehnico-științifică il 
are in dezvoltarea cooperării econo
mice dintre U.R.S.S. și România, 
faptul că această colaborare fructu
oasă. bazată pe principiul avantaju
lui reciproc, are, în momentul de 
fată, perspective largi de extindere 
și intensificare.

în încheiere. vorbitofUÎ a arătat că 
înțelegerile ce se vor stabili între 
organele coordonatoare ale cercetării 
științifice și dezvoltării tehnologice 
din cele două țări vor contribui la 
înfăptuirea obiectivelor cooperării în 
cincinalul viitor. în condițiile deose
bit de favorabile create promovării 
progresului tehnic în toate domeniile 
activității economico-sociale din ță
rile noastre.

Conferință de presă
Cu prilejul deschiderii expoziției 

„Realizările științei și tehnicii sovie
tice". joi după-amiază a avut loc 
în Capitală o conferință de presă.

în expunerea prezentată, directorul 
expoziției. Rimas Siurbis. a înfățișat 
principalele succese ale cercetării 
științifice din Uniunea Sovietică, pre
cum și domeniile de bază reprezen
tate în expoziție î aplicarea cercetă
rii cosmice în economie, tehnica nu
cleară. chimia, construcțiile de ma
șini. industria extractivă, electronica 
și electrotehnica, energetica, trans
porturile, protecția mediului înconju
rător. bunurile de larg Consum și al
tele.

Expoziția va fi deschisă în perioa
da 30 mai — 8 iunie. (Agerpres)

Noi meciuri de verificare ale boxerilor 
din lotul reprezentativ

După reuniunea care a avut loc 
Ieri seara la Brăila. 12 dintre cei 14 
boxeri din lotul reprezentativ olim
pic vor susține noi meciuri de veri
ficare cu prilejul unei gale, progra
mată sîmbătă seara la Galați.

Astfel, publicul din Galati, care a 
mai asistat la o asemenea reuniune 
cu Vreo două luni în urmă, va reîn- 
tîlni miine pe cei mai buni pugiliști 
români, aflați în plină campanie de 
pregătire olimpică. în fata gălățeni- 
lor vor lupta Simion Cutov. astăzi 
veteranul formației, „speranțele" 
Daniel Radu. Tiberiu Cucu. Vasile 
Gîrgavu. Titi Cercel, firește si favo
ritul galeriei locale — puternicul 
Georglcă Donici. precum și ceilalți 
membri ai lotului (vor lipsi Marcel 
Sîrba șl Teodor Pîrjol, care, deși 
sint în antrenamentul curent. încă 
nu s-au restabilit complet de pe 
urma accidentelor sportive suferite 
la turneul „Centru-a de aur").

în atentla inimoșilor susținători ai 
boxului din Galați, care invadează 
pur și simplu sala sporturilor cu o-

Circului Mare din Moscova —
19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Proștii sub clar de lună — 19,30.

cinema
• Mireasa din tren : STUDIO — 
10; 12; 14; 16; 18; 20, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 16; 20,15.
• Cînd dragostea se întoarce : 
CAPITOL — 9; 11,16; 13,30: 15,45; 
18; 20.15.
• Femeia dispărută : PATRIA — 
9; 11; 13; 16; 16; 20. FLOREASCA
— 9; 11; 13; 1&.30; 17,45: 20.
• Copilărie întreruptă : CEN
TRAL — 9; 12; 16; 10.
• Proba focului și a apei : TIM
PURI NOI — 13; 16; 17; 19, DA
CIA — 9; 11,16; 13.30; 16,45; 18; 20.
• Detectivul Toma : FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; lă: 20.15, 
CULTURAL — 9; 11,16; 13.30; 15,45; 
18; 20,151, la grădină — 20,45, GRA
DINA CAPITOL — 21.
• Drumul oaselor : SCALA — 9; 
1'1,45; 14>,3O; 17,15; 20, FAVORIT — 
9; 11,15; 13,30; 16.45; 16; 20,16, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30: 16,46; 18;
20,15.
• Detașament cu misiune specia
lă : victoria — io; 12; 14: 16; 
16; 20.
• Omul-păianjen; LUCEAFĂRUL
— 9; 11,1'5; ia,15; 16,15; 17,30; 19,46, 
la grădină — 20,45, BUCUREȘTI
— 9,15; 11,30; 13,45: 16: 16.15; 20,15,
EXCELSIOR — 9: 11,15; 13,30;
16,45; 18; 20,15.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9; KH30; 11,45; 13.

Cronica zilei
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Republicii Tunisie
ne, joi după-amiază a avut loc în Ca
pitală o manifestare Culturală. în ca
drul căreia ziaristul Mircea S. Iones- 
cu, redactor la Agenția română de 
presă, a vorbit despre preocupările 
actuale și realizările poporului tuni- 
sian pe calea dezvoltării economice si 
sociale. A. fost prezentat apoi un film 
documentar tunisian.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S. și Asociației de prietenie 
româno-tunisiene. ai Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia si 
Africa, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de artă și 
cultură, tineri tunisieni care învață 
în țara noastră, un numeros public.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei Republicii Tunisiene la 
București.

*
Joi după-amiază s-au Încheiat lă 

Centrul european pentru învătămîntul 
superior al UNESCO din București — 
CEPES — lucrările colocviului in
titulat „Peffectioharea pregătirii ca
drelor didactice din învătămîntul su
perior în contextul educației per
manente".

Timp de trei zile, specialiști din 
Marea Britanie, Cehoslovacia. Dane
marca. Elveția, Franța, R.F. Germa
nia, Israel, Olanda, Polonia. România. 
S.U.A. și U.R.S.S. au abordat tema 
pregătirii continue a cadrelor didac
tice din învătămîntul superior fără 
întreruperea procesului instructiv- 
educativ. în cadrul lucrărilor, repre
zentantul tării noastre a prezentat 
structura organizată prin care se rea
lizează în România pregătirea post
universitară și a cadrelor didactice 
din învătămîntul superior.

vremea

Lucrările sesiunii Comisiei guvernamentale româno-chineze 
de colaborare economică si tehnică»

în perioada 22—29 mai 1980 s-au 
desfășurat la București lucrările celei 
de-a II-a sesiuni a Comisiei guver
namentale româno-chineze de colabo
rare economică și tehnică.

Conform înțelegerilor și hotăririlor 
convenite cu prilejul intilnirilor din 
anul 1978 și din luna mai a acestui an. 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Cotou- 
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Hua 
Guofeng, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze. în 
timpul lucrărilor a fost examinat, 
într-o atmosferă cordială, priete
nească și de înțelegere reciprocă, 
stadiul actual al colaborării eco
nomice și tehnice intre cele două târî 
și ău fost stabilite noi măsuri și ac
țiuni menite să contribuie la dezvol
tarea in continuare a schimburilor 
comerciale și a colaborării tehnice in 
producție în concordantă cu poten
țialul economiilor naționale ale celor 
două țări, în plin proces de dez
voltare.

Pornind de la dorința comună de a 
aprofunda pe mai departe colaborarea 
economică și tehnică dintre cele două 
țări, de la necesitățile si posibilitățile 
lor, pe baza principiului egalității și 
avantajului reciproc, părțile au anali
zat stadiul realizării acțiunilor de 
cooperare convenite cu Ocazia intilni
rilor bilaterale anterioare și au stabi
lit măsuri pentru urgentarea concreti
zării lor. Printre acestea se numără 
liniile de montai pentru autocamioane 
și tractoare agricole realizate în 
R.P. Chineză pe bază de livrări de

încheierea lucrărilor Seminarului societăților 
de Cruce Roșie și Semilună Roșie din țările balcanice

Joi s-a încheiat Seminarul societă
ților de Cruce Roșie și Semilună Ro
șie din țările balcanice cu tema „Pre
gătirea. rolul și activitatea surorilor 
voluntare ale Crucii Roșii și Semi
lunii Roșii", ale cărui lucrări s-au 
desfășurat timp de trei zile la Bucu
rești.

Seminarul a oferit prilejul unui in
teresant și util schimb de opinii și 
experiență în probleme privind for
marea și activitatea surorilor volun
tare ale Crucii Roșii și Semilunii 
Roșii.

Din expunerile și discuțiile pârtiei? 
pantilor s-au reliefat numeroase 
trăsături specifice activității societă

Sesiune științifică la Cluj-Napoca
La Cluj-Napoca s-au încheiat, joi, 

lucrările sesiunii științifice cu tema 
„Continuitate multimilenară" — 
amplă manifestare organizată de 
către Comitetul județean de cultură 
și educație socialistă și Muzeul de 
istorie al Transilvaniei, înscrisă pe 
agenda acțiunilor cultural-educative 
ce au loc in județul Cluj sub semnul 
împlinirii a 2050 de ani de la crearea 
statului dac centralizat și indepen
dent sub conducerea lui Bureblsta. 
în lumina orientărilor date de secre
tarul generai al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privitoare la va
lorificarea trecutului și prezentului 
istoric al patriei și poporului român, 
cercetători in domeniul istoriei, mu
zeografi, cadre didactice universitare, 
reprezentanți ai unor institut» știin

(Urmare din pag. I)
conceput inginerește poar
ta maritimă a României. 
Proiectul lui l-am termi
nat noi. Oamenii societății 
socialiste, amplificîndu-1 de 
cîteva ori, realizînd, de 
fapt, Unul dintre cele mai 
mari și mai moderne por
turi din sud-estul european 
și din estul mediteranean, 
în următorii ani, ca pro
porții și utilare, Va fi unul 
dintre primele 10 porturi 
ale lumii. Noua ctitorie 
portuară, v purtind apăsat 
semnătura! orînduirii noas
tre, realizează o altă legă
tură a țării cu Marea, pe 
potriva tortei economice a 
României socialiste crescu
tă vertiginos in ultimii 15 
ani. Comunicarea cu cele 
cinci continente ale lumii, 
la viata și activitatea căro
ra — prin forța legilor o- 
biective de dezvoltare — 
ne integrăm organic, con
stituie semnul distinctiv al 
vocației noastre pașnice și 
constructive. Descifrînd 
sensul profund și complex 
al acestor legi, prospectind 
cu ajutorul lor în viitor, 
l-am văzut pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înconju
rat de specialiști, de mun
citorii și țăranii Dobrogei, 
bătind cu piciorul pămintul 
de la Dunăre la Mare, ho- 
tărind locul și proporțiile 
unei construcții care are 
egal numai in raport direct 
cu realitatea dezvoltării 
multilaterale a țării.

De pe stîncile de la Cer
navodă se poate vedea de 
pe acum cum se vor pre
face cei peste 15 km dintre 
Dunăre și Borcea într-un 
uriaș nod hidroenergetic, 
puternic izvor de energie 
electrică ; cum vor fi ei al- 
câtuiți din șosele și căi fe
rate și cum se vor conti
nua toate acestea prin cea
laltă arteră de circulație — 
Canalul Dunăre — Marea 
Neagră, a cărui siluetă, pe 
mari întinderi, are deja în

subansamble din România, pârtiei- 
parea tării hoastre la exploatarea 
unor zăcăminte de cărbuni cocsifica- 
bili, realizarea Unor instalații pentru 
fabricarea de produse chimice în 
R.P. Chineză, precum și livrări din 
China în România de mașini-unelte, 
utilaje grele pentru industria meta
lurgică, motoare diesel, fabrici si in
stalații pentru industria chimică.

în timpul sesiilnii au fost analizate 
acțiuni de Coopefâre în domeniile pe
trolier, minieri al prelucrării minereu
rilor, construcțiilor de mașini, agri
culturii, precum și posibilitățile de 
conlucrare reciprocă îh construirea de 
obiective ecbhofnice în terte țări.

La încheierea lucrărilor, președinții 
celor două părți in comisie, tovarășul 

■Paul Niculescu. membru al Comite
tului Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul finanțelor, si tovarășa 
Chen Muhua, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Comunist Chinez, vicepremier al Con- 
sili*ilui  de Stat, ministrul relațiilor 
economice cu străinătatea, au semnat 
Protocolul celei de-a II-a sesiuni a 
comisiei.

La semnare au fost prezenți mem
brii celor două delegații, precum și 
Chen Shuliang. ambasadorul R.P. Chi
neze la București.

★
în timpul șederii în tara noastră; 

oaspeții chinezi aU vizitat unele uni
tăți economice și institute de cerce
tări științifice și învățămînt din Ca
pitală și din județele Prahova. Ilfov. 
Mehedinți și Olt.

(Agerpres)

ților naționale în acest domeniu și 
unele aspecte caracteristice determi
nate de tradiții naționale și expe
riența proprie.

Participant» au exprimat dorința 
ca societățile de Cruce Roșie si Semi
lună Roșie din țările balcanice să 
continue dezvoltarea schimburilor de 
experiență, bi șl multilaterale, în 
acest domeniu, prin diverse forme șt 
metode.

Lucrările seminarului s-au desfă
șurat într-o atmosferă prietenească, 
de stimă și respect reciproc, caracte
ristică relațiilor dintre societățile 
naționale din această parte a lumii.

(Agerpres)

țifice și culturale din întreaga tară 
au abordat, în cadrul a peste 200 
comunicări, o serie de probleme 
fundamentale ale istoriei noastre, 
din cele mai vechi timpuri și pînă in 
prezent, printre care cele privind 
civilizațiile străvechi pe teritoriul 
României.

Cu acest prilej, la Biblioteca cen
trală universitară din localitate a 
fost organizată o bogată si sugestivă 
expoziție care cuprinde vestigii care 
atestă epoca glorioasă a statului dac 
in vjjameai- i regilor Burebista . Si 
Decebal, precum și continuitatea 
dacică în timpul stăpînirii romane, 
prezenta autohtonă după retrage
rea aureliană. permanenta poporului 
român pe pămintul genezei sale.

(Agerpres)

fățișarea finală. Pe țărmul 
canalului se nasc noi por
turi și noi orașe, iar la ca
pătul lui dinspre mare i se 
conturează intrarea trium
fală în limanul ultramo
dern care se întinde din su
dul Constantei pină la Agi- 
gea. O concepție înaripată 
a cuprins într-un singur 
tot, din punct de vedere 
științific, tehnic și social, 
viitorul, plămădindu-1 te
nace, cu toate implicațiile 
lui directe și colaterale. Am 
fost astfel martorii și făuri
torii. evenimentelor inau
gurării aproape concomi

Splendide arhitectural, ca 
un arc de triumf la intra
rea dinspre est a tării 
noastre.

Acestui arc 1 se puneau 
temeliile prin luptă la sfîr- 
șitul lui august 1944 ; în 
toamna aceluiași an, cind 
zecile de mii de muncitori 
portuari, marinari, țărani 
săraci, în frunte cu comu
niștii, smulgeau puterea din 
mîinile burgheziei și mo- 
șierimii, instalindu-și re
prezentanții la primărie și 
la prefectură. Vastele piețe 
de la Ovidiu și din capătul 
străzii Traian parcă mai

a Cerealelor șl apoi un 
cîmp imens. Pe acest cîmp, 
vîrstat de gropile unor că- 
râmidăril, se ridică centrul 
de calcul electronic, avind 
ca aripi, la dreapta și la 
stingă, adevărate orașe de 
blocuri. Prin fata lor alear
gă magistrala care leagă 
Mangalia de Mamaia — cei 
peste 50 de kilometri da 
țărm mareînd lungimea 
municipiului Constanta.

în anii șantierelor națio
nale ale muncii voluntare 
s-a construit primul bloc al 
șantierului naval, primul 
bloc muncitoresc, pe faleza

EFIGII CONTEMPORANE
tente a unor șantiere nava
le de înaltă ținută tehnică, 
la Constanta și Mangalia, 
care lansează nave ocea
nice de 55 000 tdw și de 
150 000 tdw.

Din trupul viitorului ca
nal pămintul Dobrogei pri
mește de cîțiva ani, la so- 
rocuri hotărîte de om, hra
na de apă necesară și a- 
proape întregul județ cu
noaște admirabila geome
trie a noului bazin hidro
grafic artificial. Se mai 
poate adăuga la acestea 
nașterea altor industrii — 
metalurgice, de construcții 
de mașini, industria ușoară 
sau cea a materialelor de 
construcții. Cu ajutorul 
acesteia din urmă calcarele 
metamorfozate ale Dobro
gei se încorporează rapid 
în stabilopozii digurilor do 
larg, în dalele canalului, in 
numeroasele șosele ale pă- 
mîntulul dintre Dunăre șl 
Mare, dar, mai ales, ele in
tră masiv în construcția 
uriașei lebede albe care 
este Constanța. De pe acum 
îti poți da seama că în vii
torul apropiat, de-a lungul 
a 50 de kilometri de țărm 
de mare, va fi un lanț ne
întrerupt de construcții,

freamătă de tumultul bătă
liei de atunci, mai stăruie 
în amintire împușcăturile 
cu care reacționarii încer
caseră să împrăștie mulți
mile hotărîte să-și croiască 
singure destinul. Mulțimile 
căpătau ca moștenire de la 
vechea societate un oraș cu 
două străzi comerciale pli
ne de maghernițe ; acestea 
nu mai sînt. Pe locul lor au 
crescut, în zbor arhitecto
nic, construcții albe din be
ton și sticlă. Căpătau ca 
moștenire cîteva cartiere 
insalubre în care își duceau 
Viața muncitorii portului ; 
s-au ridicat în nordul ora
șului alte orașe și intrarea 
dinspre partea aceea în ur
bea lui Ovidiu îti anunță o 
metropolă modernă. La fel 
și dinspre sud, in locul 
cartierului din jurul aba
torului se rotesc zidirile 
zvelte ale timpului nostru, 
dominate de ochiul neador
mit al noului far. Căpătau 
ca moștenire în vestul ora
șului aglomerarea de ma
gazii cerealiere și oborul 
mărginit de cîrciumi și pot
covarii. Rătăcesc prin acest 
loc în căutarea unor vechi 
repere. Au fost cîndva o 
stradă a Grînelor, o șosea

de deasupra Cazinoului. A 
fost de bun augur și, odată 
cu el, miile de tineri au 
transformat gropile lui Da- 
madian într-un stadion du
rat în piatră, unic în țară, 
preludiu la tot ce a urmat 
în zona aceea, cuprinzind 
și construcția de vis a sta
țiunii Mamaia. Căpătatl ca 
moștenire — mulțimile ri
dicate la luptă în toamna 
anului 1944 și în primăVara 
lui 1945 — un vast cîmp cu 
cîteva case pricăjite numite 
cartierul Medeea, în vestul 
orașului — Un cîmp străbă
tut doar de calea ferată 
Care pătrundea dinspre Pa- 
las în port. Medeea și-a 
reluat locul în legendă și, 
aici, pe acest cîmp, s-a ri
dicat platforma industrială 
modernă, integrată, organic 
în frumusețea inspirată a 
orașului.

Ascensiunea rapidă a 
Constantei, cetate modernă 
a industriei noastre, a dez
voltării noastre maritime 
impetuoase, a chemat cu 
mii de brațe energiile în
tregii țări. De la Dunăre la 
Mare ii aflăm pe tinerii 
timpului de acum veniți 
din întreaga țară nu cu lo
pata și tîrnăcopul, ci cu ex-

Din viața partidelor progresiste 

din noile state independente
PARTIDUL CONGOLEZ AL MUNCII

Sarcinile revoluției naționale, 
democratice și populare

Președintele C.C. al Partidului Congolez al Muncii, președintele Repu
blicii Populare Congo, DENIS SASSOU N’CUfeSSO, a publicat în revista 
„Koftimunist" un articol in legătură cu itnpllnirea d zece ani de existență 
a P.C.M., articol din care reproducem următoarele :

Actuala etapă a revoluției, care 
este o etapă hecesată, obiectiv de
terminată, reprezintă perioada de 
pregătire a constituirii socialismului. 
Prin urmare, etapa actuală este etapa 
revoluției naționale, democratice și 
populare. Națională, pentrd că sarci
na ei este înlăturarea definitivă a 
dominației imperialismului Străin. 
Democratică, pentru că revoluția 
noastră urmărește instaurarea puterii 
majorității covîrșitoare a poporului, 
pentru că ea se bizuie pe masele 
populare (îndeosebi pe muncitori, ță
rani. militari și intelectualitatea re
voluționară), este cauza lor vitală, 
în sfirșit, revoluția noastră aste 
populară, pentru că năzuiește să edi
fice bazele economice, sociale și cul
turale ale etapei Viitoare, etapa re
voluției socialiste, să pregătească 
condițiile obiective și subiective, să 
unească și să mobilizeze pentru Con
strucția vieții noi masele largi, sub 
steagul proletariatului și al avangăr
zii sale — Partidul Congolez al 
Muncii.

Definirea etapei Actuale ca etapă 
a revoluției naționale, democratice și 
populare înseamnă pe plan econo
mic edificarea bazelor trainice ale 
economiei naționale independente, pe 
care o concepem ca o economie 
multilateral dezvoltată ; o economie 
ale cărei sfere sînt organizat legate 
între ele ; o economie care se biiuie 
în special pe propriile fesurse hath- 
rale, materii prime și mijloace de 
muncă ; o economie care dispune, îh 
linii mari, de tehnică proprie și de 
mijloacele de a funcționa de sine stă
tător, datorită existenței cadrelor na
ționale și, îndeosebi, o economie care 
realizează principalele produse indus
triale și agricole necesare satisface
rii necesităților maselor populare 
largi și ridicării nivelului lor de trai.

Țara noastră dispune de mari po
sibilități de a desfășura un proces 
dinamic de eliberare națională și so
cială, al cărui scop este construirea 
societății socialiste in Congo. De aici, 
necesitatea alegerii și definirii stra
tegiei vizînd ruperea de sistemul di
viziunii Internationale capitaliste a 
muncii. Această strategie, elaborată 
de cel de-al III-lea Congres extraor
dinar al P.C.M., pune accentul pe 
baza internă și pe forțele motrice In
terne ale dezvoltării, se întemeiază 
pe interdependenta dintre agricultură 
și industrie, rolul principal al indus
triei trebuind să fie asigurat prin 
sprijinirea pe agricultură. Trebuie să 
prevedem principalele etape ale dez
voltării și obiectivele intermediare în 
raport cu strategia generală, să sta
bilim sarcinile fundamentale, indi
catorii cantitativi .și termenele, de 
îndeplinire a lor, să prevedem alter
nativele și prioritățile rezolvării sar
cinilor.

Structura organizatorică a econo
miei naționale, in etapa actuală a 
revoluției noastre, este determinată 

de structura socială și de deosebirile 
dintre principalele forțe Sociale che
mate să înfăptuiască sarcinile aces
tei etape, pe de o parte, și forțele 
sociale, legate de imperialism, pe de 
aită parte.

Conținutul economie al dtapei ac
tuale a feVoliltiel se LaFâefefizeazâ 
prin existența sectoarelor de stat, 
cooperatist, mixt și particular. Con
siderăm că îh condițiile controlului 
cfescind âl maselor țioblilare asupra 
vieții economice și politice a țării, 
sectorul de stat va deveni rapid sec
torul dominant îh toate sferele acti
vității economiei naționale.

Interdependența dintre agricultură 
șl itidUstrie trebuie să se mahireste 
hu numai îti liVrâHlâ reciproce de 
țjfoduse, dar $1 să se hitrucnipeie m 
aliahta vital necesară dintre masele 
muncitorești și cele țărănești.

Etapa revoluției națiohale, demo
cratice și populare va depinde de 
condițiile obiective, de raportul de 
fofțe din interiorul țării și din afara 
ei, de nivelul de conștiință al ma
selor. Numai lupta plină de abnegație 
a poporului va putea reduce durata 
etapei actuale. Din punct de Vedere 
economic, această luptă este o parte 
organică a planului general de dez
voltare a tării.

Partidul Congolez al Muncii, care 
nU dâ mult a împlinit un deceniu de 
existentă, conduce neabătut și con
secvent lilpta revoluționară a po
porului nostru. în ceea ce privește 
structura socială a P.C.M., munci
torii și micii funcționari reprezintă 
55 la sută, teprezefltaiitil intelec
tualității revoluționare — 22 lâ SUtă, 
țărânii și funcționarii — 14 lă sută 
$i respectiv 9 la sută.

Rolul conducător în societate revi
ne Partidului Congolez al Muncii ca 
unica organizație politică capăbiiă 
să conducă lupta poporului congolez 
pentru construirea socialismului. Ma
sele populare, unindu-se de bună voie 
în organizații de masă, trebuie să se 
strîngă în jurul P.C.M, în cadrul 
acestor organizații de masă, conduse 
de partid, fiecare cetățean poate să 
participe liber și pe baze democratice 
la dezbaterea aspectelor revoluției 
noastre.

în ce privește problema aparatu
lui de stat, sarcina este de a zdrobi 
aparatul existent, moștenire a colo
nialismului și instrument al domina
ției neocoloniale și de a-1 înlocui cu 
un aparat de stat revoluționar, de
mocratic și popular, care va sluji 
realmente cauzei dezvoltării progre
siste a tării, masele populare putînd 
astfel să participe Irt ttiod real și 
eficient la procesul conducerii. Parti
dul nostru consideră CSt țjentru În
făptuirea acestor obiective este nece
sar să acorde încredere maselor 
populare, imprimînd puterii populara 
întregul ei continui politic si econo
mic, sporind răspunderea ei reala.

cavatoare și autocamioane 
uriașe, dizlocind straturi 
geologice pentru noua albie 
a canalului ; orașul, el în
suși, și portul cresc pe bra
țele sosite din toate părțile 
tării ; scafandri care pi
păie fundul mării pentru 
temeliile noului port Con
stanța sud — Agigea (pe 
unul dintre ei, aflat la zece 
metri adîncime, l-am auzit 
prin căștile de radio cîntind 
„Frunză verde de alun") — 
sint oameni care au cunos
cut înainte doar marea ver
de a griului ; cei care mon
tau instalațiile electronice 
pe marile nave din șantie
rul naval au aceeași rădă
cină ; multi dintre cei care 
conduc aceste mari nave in 
toate porturile lumii au 
mers mai întîi în urma plu
gului sau au tăiat păduri 
in Carpați.

Am privit, în muzeul de 
istorie a orașului, fotografia 
unor muncitori comuniști 
din anii Începutului de li
bertate șl de muncă rodni
că. Zîmbeau toti, dar în 
ochii lor se putea citi o ho- 
tiirîre greu de descris îrt 
cuvinte, o hotărîre care 
avea — acum ne dăm sea
ma foarte bine — acoperi
rea în viitorul care astăzi 
este prezent. Erau chipuri 
de tineri comuniști șl, din
tre ele, se detașează chipul 
omului pe care l-am văzut 
bătînd cu piciorul căile de 
la Dunăre la Mare, tiotă- 
rînd împreună cu muncito
rii și țăranii Dobrogei locul 
noilor ctitorii socialiste. De 
la începutul luptei fusese 
aici așa cum a fost in tot 
timpul in Întreaga tară ; și 
este acum în fruntea altei 
bătălii, neobosit și la fel 
de proaspăt, ca în anii de 
început, adăugind la neste
matele României alte și 
alte nestemate, integrate 
armonios ansamblului arhi
tectonic al societății socia
liste multilateral dezvolta
te — superbă gîndire A 
partidului nostru comunist.

• „CARAVELĂ" MO
DERNĂ. Fotografia alăturată, 
publicată de revista americană 
..Newsweek", înfățișează ma
cheta unei nave cu pînze aflate 
încă în stadiu de proiect. Ea 
are sase catarge capabile de 
mișcare circulară. înalte fiecare 
de 52 de metri, pe care sint in
stalate pînzele, orientate perma
nent, cu ajutorul unui motor, in 
poziția oea mai adecvată fată de 
direcția vintului. în comparație 
cu un vas obișnuit de aceleași 
dimensiuni, această „caravelă" 
modernă economisește oină la 
90 la sută din combustibil, dez- 
voltînd o viteză de 12 noduri. 
Firma americană „Dlnaship Cor
poration" din Palo Alto (Cali
fornia) speră ca nava să poată 
fi lansată tn anul 1982.

• ÎN LOC DE ROȚI 
- PICIOARE. Inginerul 
portorican J. Soto a inventat o 
originală mașină cu „picioare" 
Si „tălpi", capabilă să străbată, 
cu o viteză destul de mare, te
renuri puternic accidentate sau 
inundate. Inventatorul conside
ră că mașina sa îsi va găsi cea 
mai bună întrebuințare la lucră
rile agricole pe terenuri abrup
te din zonele tropicale. Mașina 
constă dintr-o platformă cu 
scaun pentru manipulant. un 
computer pentru coordonarea 
mișcărilor celor sase „Dicioare", 
roti si pîrghii de comandă.

• „MANTA" PEN
TRU NISIPURI. Cercetăto
rii de la Institutul din Lenin

grad pentru cercetări geofizice 
au propus o metodă sigură pen
tru fixarea nisipurilor de pe 
ramblee de pe șantierele unor 
baraje ș.a. Aceste nisipuri pot 
fi întărite cu ajutorul unei 
„mantale" din latex. Avind o 
grosime de 3—4 mm. această 
manta creează un strat trainic 
de protecție, care nu poate fi 
snălat de ploi, în schimb iarba 
crește cu ușurință prin porii 
„mantalei".

• COMPUTERUL 
CAMPION ? Fundația Fred- 
kin din Cambridge (statul 
Massachusetts) a instituit un pre

miu de 100 000 dolari pentru au
torul primului program comou- 
terizat care va reuși să-si 
adjudece titlul de campion mon
dial la șah. A fost format un co
mitet, sub conducerea lui Hans 
Berliner, expert in computere si 
în jocul de șah. cu misiunea de 
a stabili regulile acestui origi
nal campionat. Expertul apre
ciază că în 10 ani se va putea 
ajunge ca un computer să 
concureze, cu șanse de aproxi
mativ 50 la sută, cei mai redu
tabili campioni la șah. în 20 de 
ani. consideră Berliner, perspec
tiva de a avea un „computer 
campion mondial" este aproape 
sigură.

• MUZEU DE „AR
HEOLOGIE" INDUSTRI
ALĂ. Undeva pe coasta de 
vest a Angliei, pe valea riului 
Severn. între Coalport si Coal- 
brookdale. pe o distantă de 4—5 
km se afiă locul unde s-a năs
cut industria modernă, in cursul 
secolului al XVIII-lea. Acum, in 
această regiune funcționează un 
adevărat muzeu de arheologie 
industrială, cuprinzind vestigii 
din epoca de început : aici au 
fost montate primele turnătorii 
de fontă (1709), au existat pri
mele ateliere de sine de cale fe
rată (la început din lemn — 
1720) si a fost construită prima 
locomotivă cu aburi (Trevithick, 
1802, care nu a funcționat nicio
dată. dealtfel) ș.a. Dar piesa 
de rezistentă a muzeului o re

prezintă. fără îndoială, celebrul 
pod de peste rîul Severn de la 
Iroabridge. construit între 1779— 
1781, cel mai vechi pod metalic 
din lume. Muzeul este o adevă
rată întreprindere, cu peste 200 
de salariat!, editind zeci de pla
chete. monografii asupra indus
triei fierului, lucrărilor publice, 
construcției de drumuri si po
duri etc.

• MANUSCRIS NE
CUNOSCUT. ° locuitoare 
din orașul Leninabad a adus in 
dar la Biblioteca republicană a 
R.S.S. Tadjîce o carte veche, cu 
filele îngălbenite, scrisă in lim
ba arabă, descoperită intr-o ma
gazie unde a fost depozitată cu 
multi ani în urmă, nu se știe 
de cine. Cercetînd manuscrisul, 
expert» de la secția orientală 

au stabilit că este vorba de un 
vechi tratat de medicină, necu
noscut pină acum, intitulat „Co
moara șahului Horezm". datînd, 
cu aproximație, din secolele 
XII—XIII.

• NOI UTILIZĂRI 
ALE „PERNEI DE AER". 
Studenții de la Institutul de 
ingineri pentru aviația civilă 
din Riga au creat un me
canism nou de acționare a lif
turilor. capabil să ridice greu
tăți pînă la 300 kilograme. In
stalațiile conventionale au fost 
înlocuite cu un ventilator care 
creează în putui liftului 0 pre
siune puternică. Cabina se ridică 
astfel cu ajutorul unei peme de. 
aer șl se coboară cu aiutorul 
unei parașute speciale, fără con
sum de energie.



„Sînt necesare măsuri imediate 
pentru retragerea trupelor sud-africane 
și proclamarea independentei Namibiei”

Sesiunea de la Alger a Consiliului O.N.U. pentru Namibia
ALGER 29 (Agerpres). — Consiliul 

Națiunilor Unite pentru Namibia, 
„autoritate administrativă legală" 
pentru acest teritoriu pină la procla
marea independentei, a inaugurat la 
Alger lucrările unei sesiuni extraor
dinare, in cursul căreia vor fi elabo
rate noi recomandări privind accesul 
la independentă.

In cursul dezbaterilor, participant.il 
la lucrări au condamnat prezența ile
gală a Republicii Sud-Africane în 
Namibia. în acest sens, ministrul al- 
gerian al afacerilor externe, Moha
med Benyahia, a subliniat necesitatea 
ca Organizația Națiunilor Unite să 
treacă la măsuri hotărite, conform 
dispozițiilor Cartei, prin care să de

termine Republica Sud-Africană să 
se retragă din acest teritoriu.

La rîndul său, secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, a trimis 
Consiliului un mesaj în care prezintă 
eforturile sale îndreptate în direcția 
aplicării „Planului de independență 
al Namibiei", inițiat în 1978. „Situa
ția, declară Kurt Waldheim în mesaj, 
a atins un astfel de punct în care de
ciziile politice indispensabile trebuie 
să treacă fără întîrziere de la stadiul 
discuțiilor la cel al aplicării concre
te. Dacă prilejul actual al unei regle
mentări pașnice rapide este pierdut, 
evenimentele care, după toate proba
bilitățile, se vor produce vor avea 
cele mai grave consecințe pentru pa
cea regiunii".

PREȘEDINTELE S.W.A.P.O. CONDAMNA SOCIETĂȚILE 
TRANSNAȚIONALE PENTRU SPRIJINUL ACORDAT 

REGIMULUI DE LA PRETORIA
PARIS 29 (Agerpres). — Situația 

din Namibia poate exploda în orice 
moment, iar aliații occidentali ai Re
publicii Sud-Africane poartă o parts 
din responsabilitate, a declarat la Pa
ris Sam Nujoma, președintele Orga
nizației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.). In cadrul unei 
conferințe de presă, Sam Nujoma a 
condamnat societățile transnaționale, 
care sprijină Republica Sud-Africană 
în politica sa „de aroganță și sfidare 
a rezoluțiilor O.N.U. pentru regle
mentarea negociată a problemei na- 
mibiene".

Președintele S.W.A.P.O. a arătat că 
„datorită sprijinului țărilor occiden
tale, sub forma livrărilor de arma
ment sofisticat sau tehnologie, Africa 
de Sud poate să mențină in conti
nuare sub ocupație ilegală Namibia 
și să-și sporească atacurile agresive 
împotriva țărilor vecine, Zambia și 
Angola".

Sam Nujoma a subliniat, pe de 
altă parte, necesitatea unei mai pu
ternice izolări politice și diplomatice 
a Republicii Sud-Africane, în special 
prin respectarea sancțiunilor econo
mice hotărite de către Consiliul de 
Securitate.

O nouă manifestare a politicii agresive 
a Republicii Sud-Africane

Raidurile aviatice Împotriva Angolei soldate cu peste 200 
de victime

Peste 200 de persoane au fost ucise 
în Angola în timpul raidului între
prins la 25 mai de aviația sud-afri
cana împotriva localităților limitrofe 
Namibiei, relatează agenția France 
Presse, citind surse ale Consiliului 
O.N.U. pentru Namibia întrunit la 
Alger în sesiune extraordinară.

Potrivit unui mesaj al ambasadoru
lui Republicii Angola Ia O.N.U., pre
zentat de Paul Lusaka, președintele 
Consiliului O.N.U. pentru Namibia, 
„atacurile masive și barbare" — care 
au avut loc la 60 și, respectiv, 25 de 
km în interiorul Angolei — ale eli
copterelor militare sud-africane s-au 
soldat cu distrugerea mai multor 
obiective civile. Forțele sud-africane 
— precizează mesajul — au răpit nu
meroși angolezi.

Intr-un comunicat oficial angolez, 
dat publicității la Luanda, in noaptea 
de 25 spre 26 mai, se arăta că, în 
urma bombardării de către aviația

sud-africană a satului Cieda, din su
dul Angolei (Provincia Cunene), au 
fost ucise 60 de persoane.

în numele Consiliului O.N.U. pen
tru Namibia, Paul Lusaka a adresat 
guvernului angolez un mesaj de sim
patie, în care este condamnată noua 
agresiune sud-africană care demon
strează că ocuparea Namibiei de că
tre regimul de la Pretoria constituie 
și o sursă permanentă de agresiuni 
împotriva tuturor statelor vecine.

★
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 

— Reprezentantul Angolei la Națiu
nile Unite. Elisio de Figueiredo, a re
mis secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, o scrisoare prin care 
guvernul său protestează împotriva 
recentelor atacuri sîngeroase comise 
de armata regimului rasist de la 
Pretoria împotriva teritoriului și 
populației angoleze.

Vizita delegației
STOCKHOLM 29 (Agerpres). — 

La 29 mai, tovarășul Lars Werner, 
președintele Partidului de S*irga-  
Comuniștii din Suedia, a primit de
legația P.C.R., formată din tovarășii 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului j Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass. mem
bru al C.C. al P.C.R.
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Cu această ocazie au fost transmi
se din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, un cald salut 
prietenesc și cele mai bune urări de 
fericire și bunăstare președintelui 
Lars Werner, noi succese în activita
tea P.S.C.S.

Mulțumind pentru salut, președin
tele P.S.C.S. a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire, de succes în activitatea desfă
șurată în fruntea partidului și sta
tului român, victorii tot mai mari 
poporului român în construirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. •

în cursul întrevederii a fost con
tinuat schimbul de vederi privind 
preocupările actuale ale celor două 
partide, precum și unele aspecte ale 
situației internaționale actuale și ale 
mișcării comuniste și muncitorești.

★
In aceeași zi, Sten Andersson, se

cretar general al Partidului Munci
toresc Socialist-Democrat din Suedia, 
a primit delegația P.C.R. care efec
tuează o vizită în Suedia.

P.C.R. in Suedia
Din partea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
au fost transmise conducerii P.M.S.D., 
președintelui partidului, Olof Palme, 
un salut cordial, precum și cele mai 
bune urări de pace și prosperitate 
poporului suedez.

Secretarul general al P.M.S.D. a 
mulțumit și a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui P.M.S.D., Olof Palme, a 
conducerii partidului, un salut 
călduros și urări de sănătate, precum 
și de noi succese, prosperitate și 
fericire poporului român.

In cadrul convorbirilor s-a proce
dat la un schimb de păreri privind 
activitatea și preocupările actuale 
ale celor două partide, exprimîn- 
du-se de ambele părți dorința de a 
se acționa pentru dezvoltarea rapor
turilor prietenești între ele, pentru 
extinderea și amplificarea relațiilor 
româno-suedeze în folosul ambelor 
popoare, al păcii, destinderii și coo
perării în Europa și in lume. Au fost 
abordate, de asemenea, probleme ale 
situației internaționale actuale.

întilnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială, prietenească.

★
Delegația Partidului Comunist Ro

mân a făcut o vizită în orașul Gote- 
borg, unde s-a intilniț și a purtat 
discuții cu conducerea organizației 
locale a Partidului de Stingă — Co
muniștii din Suedia și a vizitat in
stalațiile portuare.

Pentru creșterea rolului opiniei publice 
in înfăptuirea dezarmării

Intervenția reprezentantului român Ia sesiunea Consiliului 
executiv ai UNESCO

PARIS 29 (Agerpres). — în cadrul 
sesiunii Consiliului executiv al 
UNESCO, ce își desfășoară lucrările 
la Paris, au avut loc dezbateri pri
vind „Contribuția Organizației Na
țiunilor Unite pentru Educație, 
Știință și Cultură, în domeniile de 
competenta sa. la realizarea dezar
mării". în cuvîntul său. delegatul 
român a arătat că. în actualele con
diții. marcate de accentuarea încor
dării internaționale. UNESCO este 
chemată să-și aducă o contribuție 
sporită la mobilizarea largă a opi
niei publice în favoarea opririi

cursului spre încordare, a însănăto
șirii climatului international, pen
tru soluționarea problemelor liti
gioase pe calea tratativelor. înce
tarea cursei înarmărilor- si redu
cerea cheltuielilor militare. Vorbi
torul a subliniat, de asemenea, că 
UNESCO este chemată să folosească 
mai bine publicațiile si mijloacele 
de informare de care dispune în 
scopul evidențierii relației dezar- 
mare-dezvoltare si al promovării 
educației tineretului în spiritul 
idealurilor păcii si prieteniei între 
popoare.

Dialogul, tratativele — 
singura cale 

de soluționare a 
divergențelor intre state 
O cerință de prim ordin a 
vieții internaționale, subli
niată de convorbirile Ia nivel 

înalt greco-austriece
ATENA 29 — Trimisul Agerpres, 

Venera Anghel, transmite : Cancela
rul Austriei, Bruno Kreisky, care 
efectuează o vizită în Grecia, a avut 
convorbiri cu președintele Republicii 
Elene, Constantin Caramanlis, și cu 
premierul Ghe.orghios Rallis. Proble
mele principale abordate s-au referit 
la ultimele aspecte ale evoluției si
tuației internaționale, precum și la 
raporturile de conlucrare în diverse 
domenii între cele două țări. Cu acest 
prilej, premierul Rallis a subliniat 
că Grecia sprijină, in mod ferm, orice 
efort consacrat cauzei „promovării 
cooperării internaționale, a dialogu
lui, a tuturor mijloacelor capabile să 
conducă la solutionarea politică" a 
divergențelor interstatale. Referin- 
du-se la situația internațională ac
tuală, primul ministru elen a men
ționat că, in prezent, se constată „o 
creștere a atmosferei de insecurita
te", ceea ce, a spus el, face necesar 
mai mult ca oricînd ca problemele 
tensionale și conflictuale să fie re
glementate prin mijloace pașnice, 
prin respingerea fermă a politicii de 
forță sau a amenințării cu folosirea 
forței. Totodată, Gheorghios Rallis a 
evidențiat necesitatea continuării 
dialogului Nord-Sud, pentru reduce
rea decalajelor care separă statele 
industrializate de cele în curs de 
dezvoltare. „Cauza păcii — a spus 
el — nu va fi servită atît timp cit 
aceste negocieri nu vor conduce la 
rezultate pozitive și cît se vor men
ține imensele discrepanțe economice 
între cele două grupuri de state".

Cancelarul Bruno Kreisky a decla
rat, la o conferință de presă, că, in 
cadrul convorbirilor pe care le-a 
avut cu oficialitățile elene, au fost 
examinate aspecte ale cooperării eco
nomice între cele două țări. El a pre
cizat că au fost examinate, de ase
menea, probleme politice mondiale, 
„deoarece ambele țări sînt afectate 
de aceste probleme".

încheierea vizitei tovarășului Hua Guofeng 
in Japonia

TOKIO 29 (Agerpres). — In capi
tala niponă a fost dat publicității co
municatul comun de presă in legă
tură cu vizita premierului Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Hua Guo- 
feng, in Japonia — relevă agenția 
China Nouă. In comunicat se arată 
că s-a efectuat un schimb de păreri 
asupra stadiului relațiilor bilaterale 
și a unor probleme internaționale. 
Părțile au constatat că China și Ja
ponia, „indiferent de deosebirile din
tre sistemele lor sociale, vor adinei 
înțelegerea și încrederea reciprocă 
printr-o sporire a contactelor bilate
rale, pentru a extinde relațiile de 
pace, prietenie și cooperare dintre 
ele, pe baza principiilor egalității și 
avantajului reciproc". S-a subliniat

importanța dezvoltării continue a 
schimburilor comerciale, economice 
și culturale dintre cele două țări, a 
stabilirii de legături trainice și con
stante de colaborare în domeniile re
surselor naturale, inclusiv în privința 
exploatării în comun a resurselor de 
petrol și cărbune. S-a convenit ca in 
capitalele celor două țări să se orga
nizeze, alternativ, reuniuni la nivel 
ministerial pentru consultări în pro
blemele bilaterale.

Cel doi premieri, se spune în co
municat, și-au exprimat profunda în
grijorare in legătură cu noile conflic
te și încordări din Asia, Pacific și 
Orientul Mijlociu și au declarat că 
vor acționa pentru menținerea păcii 
și stabilității internaționale.

r
AGENȚIILE DE PRESA

e scurt

1

O DEZBATERE PE TEMA „CONTRIBUȚII ROMANEȘTI Șl ITALIENE IN 
PROBLEMA DEZARMĂRII" a avut loc la Biblioteca română din Roma, la 
care au participat prof. univ. dr. Aldo Testa, directorul revistei „II Dialogo'V 
Enzo Bianco, din partea secției externe a Partidului Republican Italian, 
prof. Paolo Gianfelici, din partea Centrului italian de informații, studii și 
documentare în probleme europene. După o expunere a ambasadorului 
țării noastre in Italia, Ion Mărgineanu, parțicipanții -la dezbatere s-au 
referit pe larg la acțiunile curente ale României cu privire la problema 
dezarmării generale, în primul rînd dezarmarea nucleară, evidențiind con
tribuția hotărîtoare, teoretică și practică, adusă de tovarășul Nicola® 
Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România.

PREGĂTIREA ALEGERILOR 
DIN R. P. UNGARĂ. La Budapesta 
a avut loc, joi, un miting în cadrul 
campaniei de pregătire a alegerilor 
în Adunarea de Stat și organele 
locale ale puterii din R.P. Ungară, 
ce se vor desfășura la 8 iunie. A 
luat cuvîntul Jânos Kădăr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., candi
dat al celui de-al XIII-lea raion 
din Budapesta pentru alegerile de 
deputați ta Adunarea de Stat.

DIALOG LA NIVEL ÎNALT 
IRAKI ANO—BULGAR. La Bagdad 
au început convorbirile oficiale 
irakiano-bulgare. Delegațiile celor 
două țări sînt conduse de Saddam 
Hussein, președintele Republicii 
Irak, și de Todor Jivkov, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria, sosit miercuri în 
Irak într-o vizită oficială de prie
tenie. Schimbul de opinii s-a axat 
îndeosebi pe aspecte ale colabo
rării bilaterale și pe unele proble
me internaționale actuale — anun
ță agenția B.T.A.

PIAȚA COMUNA: 
Reluarea tratativelor 

interministeriale
BRUXELLES 29 (Agerpres). — 

Joi după-amiază s-a reunit la 
Bruxelles Consiliul ministerial al 
C.E.E., într-o nouă încercare de a 
soluționa controversata problemă a 
contribuției britanice la bugetul „ce
lor nouă", de care depind si fixarea 
prețurilor pentru campania agricolă 
1980 și, pe termen lung, însăși supra
viețuirea Pieței comune agricole — 
menționează agenția France Presse.

Deschizind lucrările, ministrul ita
lian al afacerilor externe, Emilio 
Colombo, care prezidează în acest 
semestru Consiliul ministerial al 
C.E.E., a afirmat că este necesar ca 
„cei nouă" să realizeze o soluție de 
compromis, pentru a nu se ajunge 
„la riscul unui eșec".

De o soluție în această problemă, 
notează observatorii, depinde și re
zultatul întîlnirii miniștrilor agricul
turii din C.E.E., ale căror dezbateri 
se desfășoară într-o altă sală a se
diului Pieței comune.

Reuniune consacrată 
dezvoltării agriculturii 

în America latină
SANTIAGO DE CHILE 29 (Ager

pres). — Delegați reprezentind 35 de 
organisme și organizații internațio
nale, guvernamentale și neguverna
mentale, participă la lucrările unei 
reuniuni pe tema dezvoltării agricul
turii in America Latină, care s-au 
deschis, joi, sub egida F.A.O., la San
tiago de Chile.

în cuvîntul său, secretarul executiv 
al Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru America Latină (CEP AL), 
Enrique Iglesias, a evidențiat faptul 
că și în America Latină problema 
dezvoltării agriculturii a devenit o 
prioritate în programele economice 
naționale ale statelor din zonă. 
Aceasta — a spus el — deoarece 
agricultura latino-americană dispune 
de mari posibilități de dezvoltare și 
poate aduce o contribuție importan
tă la programul alimentar mondial.

ETIOPIA ȘI SUDANUL reafirmă 
voința lor de a întări și aprofunda 
relațiile bilaterale, precum și de a 
se consulta „în toate domeniile de 
interes reciproc in orice moment", 
se arată în comunicatul comun dat 
publicității la încheierea vizitei ofi
ciale întreprinse de șeful statului 
etiopian, Mengistu Haile Mariam, 
la Khartum, la invitația șefului sta- 
tului-gazdă, Gaafar Nimeiri. Actua
lul dialog la nivel înalt 
restabilirea relațiilor 
cele două țări, după 
de trei ani.

consacră 
normale între 
o întrerupere

din partea 
La plenară 
10 ani. nu- 
Francez a

PLENARA C.C. AL P.C. FRAN
CEZ. La Paris au luat sfîrsit lucră
rile Plenarei C.C. al P.C. Francez, 
care a examinat si aprobat rapoar
tele referitoare la situația politică si 
la întărirea partidului si activității 
organizațiilor sale. Plenara a hotărît 
convocarea. în zilele de 11—12 oc
tombrie a.c.. a unei conferințe na
ționale a partidului, consacrată 
viitoarelor alegeri prezidențiale si 
desemnării candidatului 
P.C.F. la aceste alegeri, 
s-a relevat că. ta ultimii 
mărul membrilor P.C.
sporit de la 380 000 la peste 700 000.

_________  DESFĂȘURĂRII CONSTRUCTIVE A REUNIUNII 
EUROPENE DE LA MADRID. Comisia de politică externă a Riksdagului 
(parlamentul suedez) a subliniat necesitatea desfășurării constructive, la 
termenul prevăzut, a reuniunii de la Madrid a reprezentanților țărilor 
participante la Conferința pentru securitate și cooperare in Europa. In 
recomandările elaborate de comisie privihd politica externă suedeză se 
arată că o mare însemnătate ar avea realizarea la Madrid a unei înțele
geri cu privire la convocarea conferinței europene pentru dezarmare.

LA HARARE A FOST SEMNAT 
UN ACORD între Programul O.N.U. 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) și 
Guvernul Republicii Zimbabwe. 
Documentul prevede acordarea, de 
asistență de către P.N.U.D. tinăru- 
lui. stat independent, în diverse do
menii de activitate.

IN SPRIJINUL

CONVORBIRI AMERICANO- 
CHINEZE. Președintele S.U.A., 
Jimmy Carter, și vicepreședintele 
Walter Mondale l-au primit, 
miercuri, pe Geng Biao, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, care conduce o de
legație chineză aflată in vizită la 
Washington — relatează agenția 
China Nouă. Cu acest prilej a avut 
loc o convorbire consacrată rela
țiilor dintre China și S.U.A.

UN COMUNICAT OFICIAL pu
blicat la Islamabad informează că 
președintele Pakistanului, genera
lul Mohammad Zia-Ul-Haq, l-a nu
mit pe consilierul guvernamental 
pentru afacerile externe. Agha 
Shahi. în funcția de ministru de 
externe. Anterior, portofoliul aface
rilor externe era detinut de șeful 
stalului pakistanez.

I

ATENTATUL DE LA FORT 
WAYNE. Unul, dintre principalii li
deri ai populației de culoare din 
S.U.A., Vernon Jordan, a fost rănit 
grav în cursul unui atentat comis joi 
în localitatea Fort Wayne (statul 
Indiana). Potrivit unui comunicat al 
poliției. Jordan. în vîrstă de 44 de 
ani, a fost rănit cu două focuri de 
armă în abdomen, starea sa — după 
intervenția chirurgicală la care a 
fost supus — rămînind critică. Nu se 
cunoaște încă identitatea autorului 
atentatului, care a reușit să dispară 
de la locul faptei.

- (dÎN ACTUALITATEA P()LITKA)
Scrutin anticipat in Japonia

Viata politică niponă este din nou 
marcată de ambianta specifică a con
fruntărilor electorale, după ce pre
mierul Masayoshi Ohira a dizolvat 
Camera Reprezentanților (după ce, 
cu cîteva zile înainte, se luase o 
măsură similară în ce privește Ca
mera Consilierilor din Dieta ni
ponă) și a convocat alegeri anticipate 
la 22 iunie. Cauzele imediate se 
cunosc : în ședința din 19 mai a Came
rei Reprezentanților a fost adoptată. 
Cu 243 voturi contra 187, o moțiune 
de cenzură, introdusă de partidul so
cialist, în semn de protest împotriva 
politicii economice și sociale a gu
vernului. Moțiunea a întrunit sufra
giile deputaților partidelor de opozi
ție (socialist, comunist, Komeito, so
cialist-democratic), în timp ce — 
fapt cu totul neobișnuit — o serie de 
deputați ai însuși partidului liberal
democrat (de guvernămînt). membri 
ai fracțiunilor conduse de foștii pre
mieri Takeo Fukuda și Takeo Miki, 
s-au abținut de la vot. Ca urmare, 
deși dispunea de majoritatea locuri
lor, guvernul s-a văzut pus în mino
ritate și a fost nevoit să demisioneze.

Este pentru prima oară în decurs 
de 27 de ani cind un guvern ni
pon este înfrînt în Dietă printr-un 
vot de neîncredere. Potrivit a- 
genției France Presse, evenimen
tele menționate „deschid o pe
rioadă de incertitudine politică pe 
scena niponă fără precedent în ulti
mii ani, gravele disensiuni din sinul 
partidului liberal-democrat determi
nând pe unii comentatori politici sd 
prezică ivirea unei sciziuni in cadrul 
acestui partid". La rîndul său, agen
ția United Press International apre
ciază că dizolvarea parlamentului 
bicameral și convocarea unui scru
tin anticipat, la numai opt luni de 
la ultimele alegeri, evidențiază 
„crita politică profundă" prin care 
trece în prezent Japonia. .

Observatorii politici din capitala 
niponă, surprinși de amploarea dispu
telor din cadrul partidului de guver
nămînt, subliniază că rezultatele ale
gerilor de la 22 iunie sînt greu de 
pronosticat, „Este extrem de dificil 
de a se sti care sînt șansele P.L.D. de

a-și păstra puterea" — relata aceeași 
agenție.

Pe de altă parte, comentariile pre
sei relevă că este posibil ca pentru 
prima oară liberal-democratii să nu 
mai fie capabili să formeze singuri 
guvernul, conturîndu-se, astfel, posi
bilitatea unei viitoare coaliții guver
namentale, ceea ce ar putea inau
gura „o perioadă de instabilitate po
litică" (GUARDIAN).

Cauzele acestor evoluții sînt. desi
gur, multiple, dar ele sînt strîns le
gate de „apariția, ca urmare a crizei 
economice mondiale, a unor fenome
ne neîntilnite in Japonia in ulti- 
rnele decenii" — cum sublinia ziarul 
*„AKAIIATA“. Este vorba de redu
cerea ritmului de dezvoltare econo
mică — după o perioadă îndelungată 
de avînt — de deficitele lunare ale ba
lanței de plăti — după masive exce
dente. „Toate aceste evoluții nefavo
rabile din economia niponă s-au pro
dus — cum arăta ziarul ..Financial 
Times" — în contextul unei deterio
rări economice generale în țările in
dustrializate". S-a văzut clar că nici 
chiar Japonia, cu toată torta sa eco
nomică, nu s-a putut sustrage crizei 
care a cuprins țările capitaliste dez
voltate.

în aceste împrejurări, o serie de 
economiști japonezi au sugerat revi
zuirea unora din teoriile care au stat 
la baza expansiunii din deceniile 
precedente, pentru a se găsi „elixirul 
care să dea noi impulsuri economiei1* 
— cum se exprima agenția KYODO. 
Oglindind aceste orientări, revista 
„BUSINESS WEEK" arăta că econo
mia japoneză „caută să se desprindă 
de strategia ei națională de expan
siune bazată doar pe export", hotă- 
rind „să stimuleze în mod deliberat 
cererea internă". Numai că. după cum 
scrie revista, sînt unii economiști care 
nu împărtășesc „noul curs". întrucît 
îl consideră deosebit de dureros". 
„Stimulînd o creștere mal rapidă a 
importului decît a exportului — adău
ga revista — pentru prima oară, după 
decenii, balanța comerțului exterior va 
deveni mai degrabă o frînă, decît un 
stimulent pentru economie". Dar In- 
trucît nu s-a căzut de acord că acest

factor ar putea constitui cu adevărat 
o „soluție decisivă", concomitent s-a 
întreprins „un ambițios plan de dez
voltare" economică, care prevede — 
pentru o perioadă de șapte ani — in
vestiții de 1 100 miliarde dolari.

S-au adoptat, totodată, măsuri am
ple de economisire și diversificare a 
resurselor energetice, de punere in 
valoare a resurselor de materii prime 
de care dispune tara, de creștere, in 
ritm intens, a producției agroalimen- 
tare, folosindu-se in acest scop cela 
mai noi cuceriri tehnico-știintifice. în 
paralel, desigur, continuă să se acorde 
atenție și exportului. în sensul unor 
restructurări în sfera producției, pen
tru a se orienta spre produse cu 
perspectivele cele mai sigure la ex
port. Totodată. Japonia tinde să-șl 
extindă investițiile de capital în străi
nătate — volumul acestora depășind.' 
în prezent, 27 miliarde de dolari ; în 
paralel, mai mult de 3 000 societăți ja
poneze și-au creat filiale în străi
nătate.

Pe plan intern au fost adoptate un 
șir de măsuri de austeritate, care 
s-au reflectat în primul rînd asupra 
nivelului de trai al oamenilor muncii. 
Asemenea măsuri au întîmpinat re
zistenta crescîndă a forțelor de opo
ziție și a sindicatelor, care s-au pro
nunțat pentru o mai echitabilă repar
tizare a poverilor determinate de fe
nomenele de criză. In cadrul „ofensi
vei de primăvară a oamenilor mun
cii — SHUNTO-80" În principalele 
orașe ale țării au avut loc ample de
monstrații in sprijinul revendicărilor 
de îmbunătățire a condițiilor de viată 
și de muncă.

Acestea sînt condițiile care au de
terminat intrarea neașteptată a Ja
poniei în caruselul electoral. Proiec- 
tind pe prim plan problemele eco
nomice, campania în vederea alege
rilor se anunță deosebit de agitată, 
majoritatea observatorilor înclinind 
să aprecieze ca imprevizibile rezulta
tele scrutinului de luna viitoare.

Nicolae PLOPEANU

Reveaire la guvernare civilă in Peru
Actualitatea politică latino-ameri

cană a fost dominată, zilele acestea, 
de alegerile prezidențiale si parla
mentare din Peru, primele de acest 
fel din ultimii 17 ani. După unele 
evoluții cunoscute care au succedat 
instaurării în 1968 a administrației 
militare, orientată Initial spre reali
zarea de prefaceri sociale progresis
te. ulterior manifestîndu-se însă cu 
o pondere sporită tortele conserva
toare. se revine acum la guver
narea civilă. în pofida opozi
ției unor cercuri din armată, care 
s-au pronunțat pentru contramanda
rea alegerilor, guvernul generalului 
Francisco Morales Bermudes și-a 
respectat, punct cu punct, progra
mul electoral și a asigurat transferul 
puterii. După 12 ani de guvernare 
militară, tara dispune din nou de o 
administrație civilă, eveniment cu 
profunde semnificații In viata pu
blică peruană si în arta mai largă a 
continentului.

Exprimîndu-si opțiunile, corpul e- 
lectoral (incluzind pentru prima 
dată în acest secol șl 800 000 de anal- 
fabeți. care au primit dreptul de a 
participa la alegerile generale) a de
semnat ca viitor președinte al tării 
pe candidatul partidului „Acțiunea 
Populară". Fernando Belaunde Terry, 
acordind. totodată, si o ușoară ma
joritate formațiunii politice pe car® 
o conduce. Potrivit rezultatelor neo
ficiale, Fernando Belaunde Terry a 
obținut peste 40 la sută din voturi, 
revenind în fotoliul prezidențial, de 
unde fusese îndepărtat în 1968 de că
tre forțele armate ; în același timp. 
„Acțiunea Populară" va dispune în 
Congres de 90—92 de deputat! și 26 
de senatori. în ce privește „Alianța 
Populară Revoluționară" (APRA), 
considerată înaintea actualului scru
tin ca principala forță politică a tă
rii. ea nu a obtinut decît 26 la sută 
din voturi pentru candidatul său la 
funcția de președinte, revenindu-i 35 
de locuri de deputat! și 17 de sena
tori. Candidatul celei de-a treia

mari formațiuni politice. Partidul 
Popular Creștin — P.P.C.. a întrunit 
25 la sută din voturi.

în așteptarea rezultatelor finale, 
observatorii din capitala peruană re
marcă avansul forțelor de stingă, in
clusiv comuniștii, care au obtinut un 
mare număr de voturi îndeosebi pe 
seama APRA și vor fi reprezentate 
în viitorul parlament de aproximativ 
30 de deputati si 11 senatori. în ace
lași timp, cum scrie corespondentul 
agenției „France ' Presse", „extrema 
dreaptă este cvasimăturată de pe 
scena politică, întrunind numai 0,8 
la sută din voturi".

în primele sale declarații, viitorul 
șef al statului a lansat un apel ce
lorlalte două mari partide peruane 
(APRA și P.P.C.) pentru a coopera 
la alcătuirea unui guvern cu o „lar
gă bază" politică. Deocamdată, doar 
P.P.C. s-a arătat dispus să colabore
ze. APRA declarînd că va rămine în 
opoziție.

Observatorii politici de la Lima 
estimează că noul guvern, care 
va fi instalat la 28 iulie, preia ges
tiunea unei economii a cărei situație 
s-a ameliorat sensibil In ultimul an 
și jumătate, după o perioadă de re
cesiune de patru ani. La începutul 
anului în curs au intrat în vigoare o 
serie de legi financiare care au ca 
scop să restabilească o parte din pu
terea de cumpărare a salariatilor. 
Ele includ, de asemenea, stimulente 
fiscale pentru investiții, urmărind 
crearea de întreprinderi Industriale 
în zonele rămase în urmă. Pe de altă 
parte, veniturile obținute din expor
turi au crescut, asigurând tării ta 
1979 un surplus de 1,5 miliarde do
lari. Produsul national brut a cres
cut. în principal, datorită investițiilor 
în industria minieră si a conservelor 
de pește, cu 4 la sută în 1979 și se 
așteaptă ca această dezvoltare să a- 
jungă la 6 la sută în 1980 (cu numai 
cîtiva ani în urmă produsul national 
brut înregistra în Peru o scădere).

în aceste condiții, se apreciază că 
situația economică este suficient de 
solidă pentru efectuarea transferului 
puterii de la militari către civili. Iar 
viitorul guvern va dispune de o bună 
bază de pornire.

Valentin PAUNESCU

L

IN AFRICA DE VEST — O ZONA A LIBERULUI SCHIMB PH^TRU 
PRODUSELE AGRICOLE. La Lame s-au încheiat lucrările reuniunii la 
nivel înalt a Comunității Economice a Africii de Vest (C.E.D.E.A.O.), în 
cadrul căreia au fost examinate modalități concrete de extindere a rapor
turilor de cooperare economică între țările membre. Parțicipanții au hotă
rât să creeze o zonă a liberului schimb pentru produsele agricole specifice 
provenite din cele 16 țări membre, decizia urmînd să intre în vigoare de 
la 28 mai 1981. S-a stabilit, de asemenea, o listă de priorități în ceea ce 
privește liberalizarea schimburilor reciprdbe cu produse industriale.

în pofida represiunilor autorităților de la Seul

Demonstrațiile antiguvernamentale 
din Coreea de sud continua

SEUL 29 (Agerpres). — în Co
reea de sud, în pofida represiunilor 
de o brutalitate deosebită la care se 
dedau forțele armate ale regimului 
împotriva populației civile, demon
strațiile antiguvernamentale nu au 
încetat. După cum relevă agenția ja
poneză JIJI Press, circa 39 000 de 
persoane din orașul-port Mokpo au 
manifestat, miercuri seara, cerind 
demisia imediată a guvernului mili
tar de la Seul, aflat sub controlul șe
fului poliției secrete sud-coreene, 
Chun Du Hwan, și al altor generali, 
încetarea represiunilor .. împotriva 
populației, instaurarea unui regim 
democratic.

După intervenția armatei și repri
marea crudă a populației răsculate 
din orașul Kwangju, regimul de la 
Seul se pregătește să declanșeze ade
vărate acțiuni de răfuială împotriva 
participanților la lupta pentru elimi
narea dictaturii. în cadrul unei întîl- 
niri cu trimisul guvernului Japoniei,

T. Maeda, venit la Seul pentru a lua 
cunoștință de situația actuală din Co
reea de sud, Chun Du Hwan, „omul 
foite" al regimului, a declarat că 
„vor fi luate noi măsuri pentru men
ținerea ordinii". El ar fi evocat, tot
odată, proiectele de formare a unui 
„comitet de urgență, însărcinat cu 
adoptarea de măsuri în vederea asi
gurării apărării naționale".

în contextul acțiunilor de repre
salii ale regimului militar de la Seul, 
agenția France Presse anunță că 
politia sud-coreeană a instituit starea 
de arest la domiciliu pină si pentru 
soția'principalului lider al opoziției. 
Kim Dae Jung. arestat tacă în noap
tea de 17 spre 18 mai. Fiind vorba de 
o personalitate democratică bine cu
noscută în Coreea si în străinătate, 
de liderul cel mai popular din Coreea 
de sud. punerea sa ta libertate re
prezintă una dintre revendicările 
principale ale manifestantilor din 
Coreea de sud.

Relatările trimisului special al Ă.F.P. despre prigoana 
dezlănțuită împotriva populației civile

„Revolta din orașul Kwangju, care 
a început prin manifestații pașnice 
ale studenților, s-a transformat în
tr-o răscoală populară ca urmare a 
brutalităților incredibile la care 
s-au dedat forțele speciale de pa- 
rasutisti care au descins în oraș la 
19 mai", relevă trimisul special al 
Agenției France Presse in Coreea 
de sud.

Militarii au atacat fără nici un 
discernămint mulțimea aflată pe 
străzi — a declarat un misionar

francez, martor al incidentelor grave 
care au avut loc la Kwangju, la nu
mai 24 de ore după extinderea efec
telor legii marțiale pe intreg teri
toriul sud-coreean.

La spitalul universității Chonnam, 
din același oraș, un medic a relatat 
că răniții internați sufereau nu 
numai ca urmare a loviturilor de 
baston, ci si a împunsăturilor de 
baionetă sau a rănilor provocate de 
împușcături.

participant.il

