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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, în zilele 
de 29 și 30 mai, la C.C. al P.C.R. s-au desfășurat 
lucrările Consfătuirii de lucru cu primii secretari 
și secretarii cu probleme economice și agrare ai 
comitetelor județene de partid.

La consfătuire au participat membrii și membrii 
supleanți ai Comitetului Politic Executiv, secretari 
ai C.C. al P.C.R., membri ai Comitetului Central, 
membri ai guvernului, cadre de conducere din 
industrie și agricultură, din aparatul central de 
partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor 
de masă și obștești.

Consfătuirea a analizat, in spiritul hotărîrilor 
recentei ședințe comune a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și 
Guvernului, al indicațiilor și orientărilor secreta
rului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, unele probleme ale activității econo
mice și ale creșterii rolului organelor de partid 
și de stat in conducerea științifică a tuturor sec
toarelor de activitate, a întregii societăți. Au fost 
analizate stadiul înfăptuirii planului pe primele 
cinci luni ale anului 1980 în industrie, agricultură, 
în celelalte sectoare economice, stabilindu-se mă
suri în vederea realizării integrale și in cele mai 
bune condiții a tuturor obiectivelor prevăzute, și 
aplicarea corespunzătoare a mecanismului econo
mico-financiar.

r "Lucrările consfătuirii s-au desfășurat în plen, 
ț>re«jam și în două grupe de lucru : industrie- 
investiții și agricultură.

In plenul consfătuirii au luat cuvîntul tovarășii 
Pavel Aron, Alexandrina Găinușe, Ion Stoian, Fer
dinand Nagy, Nicolae Gavrilescu, Petru Enache, 
Vasile Mușat, Ion Foriș, Gheorghe Pană, Petre 
Dănică, Vasile Bărbuleț, Paraschiv Benescu, Ion 
Cîrcei, Virgil Trofin, loan Avram, Angelo Micu- 
lescu.

In grupa pentru industrie-investiții au luat cuvîn
tul tovarășii Octavian Feneșan, Vasile Grozea, 
Aurelian Andreescu, Emil Toth, Vasile Trotuș, 
Nicolae Gheorghe, Constantin Răchitan, Nicolae 
Ștefan, llie Morodan, Eva Feder, Mihai Roman, 
Gheorghe Vasiu, Constantin Ștefănescu, Nicolae 
Spînu, loan Popa, Alexandru Gavriliuc.

In grupa privind problemele de agricultură - 
tovarășii Niculina Moraru, loan Corciu, Mihai 
Burcheșin, Ion Olteanu, Ion Dimian, Tudor Ștefă
nescu, Dan Visalon, Dumitru Restanția, Viorel 
Ocoș, Gheorghe Antochi, Alexe Pakat, Ion Smidt, 
Marin Nisipașu, Natalia Jipa, Remus Chiorean, 
Doru Răduiescu, Ion Bucur, Traian Corduban.

In cadrul dezbaterilor, vorbitorii au înfățișat 
realizările obținute în îndeplinirea planului în 
Industrie și construcții, în agricultură, pe linia 
Introducerii progresului tehnic, înnoirii produselor 
și creșterii calității lor, modernizării tehnologiilor 
de lucru, ridicării eficienței întregii activități eco
nomice. Un accent deosebit s-a pus pe realizarea 
producției nete și fizice, reducerea consumurilor și 
a costurilor de producție. Au fost reliefate, de ase
menea, acțiunile întreprinse pentru creșterea volu
mului de mărfuri destinate exportului, în paralel cu 
asimilarea în țară a noi materiale și utilaje, în

vederea reducerii într-o cit mai mare măsură a 
importului.

Participanții la dezbateri au analizat, totodată, 
în spirit critic și autocritic unele nerealizări care 
se manifestă în organizarea producției și a muncii, 
în asigurarea aprovizionării tehnico-materiale, în 
respectarea disciplinei tehnologice și de plan, care 
Cu condus la neindeplinirea sarcinilor de producție 
în structură fizică și sortimentală, la nerealizarea 
unor obligații la export, precum și în domeniul 
investițiilor și construcțiilor.

Vorbitorii s-au angajat să acționeze cu fermi
tate pentru traducerea în viață a indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu privind restrîngerea 
investițiilor neproductive sau insuficient pregătite 
și concentrarea forțelor în vederea realizării obiec
tivelor și capacităților de mare importanță pentru 
economie, care au toate condițiile pentru a fi 
puse în funcțiune în acest an sau în anul viitor. 
In acest sens, au fost subliniate măsurile prevă
zute pentru mai buna desfășurare a muncii pe 
șantiere, oprirea risipei de materiale, folosirea 
rațională a forței de muncă, organizarea de 
schimburi prelungite, livrarea ritmică a utilajelor. 
In domeniul construcțiilor s-a evidențiat necesita
tea concentrării eforturilor în vederea dării în fo
losință a locuințelor.

In cadrul dezbaterilor, un accent deosebit s-a 
pus pe necesitatea reducerii mai accentuate a 
consumurilor de materii prime, materiale, com
bustibili și energie, elaborării de noi tehnologii 
mici consumatoare de energie și materiale, con
comitent cu descoperirea și punerea în valoare 
a unor noi surse energetice.

Participanții au exprimat hotărirea comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii din industrie de a de
pune în continuare eforturi susținute pentru în
deplinirea în condiții de înaltă eficiență a tuturor 
indicatorilor de plan, de a se asigura folosirea 
integrală a capacităților de producție, a forței 
de muncă, realizarea exemplară a programelor 
de întreținere și reparații capitale ale mașinilor și 
utilajelor.

La consfătuire s-a analizat, totodată, problema 
realizării sarcinilor la export, în vederea asigu
rării unei balanțe comerciale și de plăți active. 
In acest cadru, au fost reliefate măsurile luate 
pentru a transpune în viață indicațiile secretaru
lui general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind realizarea și derularea produc
ției la export. Cei care au luat cuvîntul au arătat 
că in centrul preocupărilor unităților economice, 
institutelor de cercetare, organizațiilor de partid 
și de stat va sta ca o problemă prioritară creșterea 
exportului. In acest scop, se va acționa cu toată 
energia pentru realizarea în condiții de înaltă ca
litate a produselor destinate pieței externe, pentru 
acoperirea cu contracte a planului la export, pen
tru asigurarea aprovizionării tehnico-materiale co
respunzătoare. Concomitent, se va acționa pentru 
diminuarea importului, în special prin realizarea în 
țară a unor materiale, subansamble și piese de 
schimb care se importau.

Participanții Ia dezbateri s-au angajat să asigure 
aplicarea fermă a noului mecanism economic, ast

fel încît să se realizeze obiectivul său principal - 
înfăptuirea planului producției nete și a produc
ției fizice, întărirea autoconducerii și autogestiunii 
ca factor stimulativ al creșterii eficienței activității 
în industrie, al sporirii venitului național.

In domeniul agriculturii, vorbitorii au arătgt că 
în spiritul indicațiilor secretarului general al parti
dului date la precedenta consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R., s-a acționat cu fermitate pentru eli
minarea unor neajunsuri legate de organizarea 
producției și a muncii, astfel incit, in ciuda unor 
greutăți provocate de condițiile climatice din acest 
an, însămînțările de primăvară au fost efectuate, 
in general în bune condiții, respectîndu-se struc
tura planificată a culturilor și densitatea optimă 
a plantelor.

A fost subliniată necesitatea ca — atît pe plan 
central, cît și la nivelul județelor, al tuturor unită
ților agricole - să se acționeze consecvent pentru 
îndeplinirea programelor de măsuri in vederea 
realizării integrale a prevederilor de plan pe acest 
an, prin întreținerea la timp și în cele mai bune 
condiții a culturilor, combaterea dăunătorilor, eva
cuarea excesului de umiditate din anumite zone, 
punerea in funcțiune a noilor sisteme și exploa
tarea eficientă a suprafețelor irigate, folosirea 
corespunzătoare a bazei tehnico-materiale și forței 
de muncă din agricultură.

Totodată, s-a reliefat vpreocuparea organelor 
locale de a aplica măsurilă stabilite de partid pen
tru cultivarea fiecărui metru pătrat de pămînt nefo- 
losiț din perimetrul localităților, al întreprinderilor 
și instituțiilor, pentru ca pe aceste terenuri să se 
poată realiza produse agricole vegetale și anima
liere pentru consum.

Dezbaterile au Scos în evidență preocupările 
organizațiilor de partid, organelor agricole și con
siliilor unice agroindustriale în domeniul realizării 
planului de producție in zootehnie. Reliefîndu-se 
neajunsurile existente în aceste domenii, s-a indi
cat să se acționeze cu mai multă perseverență 
pentru creșterea efectivului de animale în unitățile 
agricole de stat și cooperatiste, precum și in gos
podăriile populației, inclusiv în zonele necoopera- 
tivizate, pentru asigurarea bazei furajere necesare, 
imbunătățirea activității de reproducție șl selecție, 
creșterea producției de lapte, carne, ouă, lînă, 
realizarea integrală a sarcinilor la fondul central 
de produse agricole al statului.

O atenție specială a fost acordată pregătirii 
temeinice a apropiatei campanii de vară și, in 
acest cadru, asigurării întregului parc de mașini 
și utilaje destinat strîngerii la timp și fără pierderi 
a recoltei, precum și a spațiilor de depozitare a 
produselor. Cadrele de partid și de stat care 
lucrează in agricultură s-au angajat să facă totul 
pentru a se obține în acest an o recoltă bogată, 
pentru ca acest sector al economiei naționale să 
aducă o contribuție mai mare la creșterea avuției 
țării, a nivelului de trai al întregului nostru popor.

In încheirea consfătuirii de lucru a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România.

Cuvîntarea se va da publicității.
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Livrarea primei elice pentru navele 
de 150 000 tdw

întreprinderea navală de 
elioe..— I.N.E.T.O.F. Ga
lati a livrat cea dinții e- 
liee . pentru navele de 
150 000 tdw. Amănunte 
primim de la ing. Mene- 
lau Velichi, șeful secției 
prelucrări mecanice :

— Este prima elice pen
tru navele de 150 000 tdw 
pe care o livrăm Șantie
rului naval Constanța. Ea 
tace parte dintr-o serie a 
celor mai mari piese de 
acest gen : cîntărește, 
după prelucrare. 32 tone.

are cinci pale, diametrul 
piesei fiind de 7.136 me
tri. Elicea a fost, evi
dent. turnată la noi, în 
turnătoria de neferoase, 
secția noastră executînd 
și operațiile de prelucra
re. pe o mașină de fre
zat pale cu comandă nu
merică. Banda pentru 
prelucrarea automată pe 
calculator a fost realiza
tă la ICEPRONAV Ga
lati, iar programul pe 
calculator a fost suprave
gheat de ing. Dinu Șer-

ban Popa. Numeroși oa
meni ai muncii din sec
ție. elicari, cum le zicem 
noi. au contribuit din plin 
la succesul repurtat oda
tă cu această premieră de 
producție. Ei se numesc : 
Costică și Neculai Talabă, 
Aurel Alistar, Petru Ba- 
dros. Vasile Avram. Cos- 
tache Ghetu ș.a. Mențio
nez și numele macaragiu
lui Gh. Haraga care a a- 
sigurat manevrarea uria

șei piese pe parcursul În
tregii perioade de prelu
crare. Vreau să mențio
nez că fabricarea la noi 
In tară a unor elioe na
vale de asemenea propor
ții contribuie substantial 
la reduoerea importului a- 
cestora, întreprinderea 
noastră — singura cu a- 
cest profil din România — 
deservind toate șantiere
le navale ale patriei. (Dan 
Plăeșu).

A fost dat în exploatare

Tronsonul de cale ferată electrificată 
dublă Adjud — Bacău

în statia C.F.R. Bacău a 
sosit ieri primul tren de 
călători — acceleratul 521 
— tractat de o locomotivă 
electrică. Acest fapt a 
marcat încheierea, cu o 
lună de zile mai devreme, 
a lucrărilor de electrificare 
a primului tronson de cale 
ferată dublă din cadrul 
regionalei C.F.R. Iași, pe 
secția Adjud—Bacău. Au 
fost create condiții ca în- 
cepînd de la 1 iunie, cînd 
va intra în vigoare noul 
mers, toate trenurile ce 
vor circula pe acest sector 
să fie tractate numai de 
locomotive electrice. Refe- 
rindu-se la eficienta aces
tei mari lucrări, ing. 
Gheorghe Aghinita. direc
torul tehnic al regionalei 
C.F.R. Iași, ne-a spus :

— Prin electrificare, pu
terea de tracțiune a loco
motivelor ce vor remorca 
trenurile de călători si de

marfă ne acest sector spo
rește cu circa 70 la sută. 
Ca urmare, creste viteza 
de circulație, se mărește 
tonajul trenurilor, ceea ce 
va contribui la sporirea 
capacității de transport. 
Acest fapt duce si la o 
mai operativă aprovizio
nare a unităților economi
ce si a populației din zonă, 
în același timp, prin înlo
cuirea tracțiunii diesel- 
electrice cu cea electrică, 
la dispoziția economiei na
ționale va fi pusă o can
titate însemnată de mo
torină.

Odată cu încheierea lu
crărilor pe acest tronson, 
muncitorii și specialiștii 
din cadrul centralei de 
construcții C.F.R. Bucu
rești și ai regionalei C.F.R. 
Iași si-au concentrat 
eforturile la electrificarea 
tronsonului Bacău — Paș
cani. (Gh. Baltă).

EXISTĂ CONDIȚII - Șl TREBUIE ACȚIONAT FERM - SPRE A ASIGURA IN ACEST AN

Cît mai multe furaje 
pentru dezvoltarea zootehniei

La Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din luna februarie a.c. 
ș-a subliniat cu pregnanță că, pentru sporirea efectivelor de animale și 
creșterea producției zootehnice, asigurarea furajelor in cantitățile stabilite 
constituie o sarcină de importantă excepțională. Conducerea partidului 
a cerut Ministerului Agriculturii, comitetelor județene de partid și con
siliilor populare să acționeze cu toată răspunderea, să ia toate măsurile 
necesare pentru realizarea bazei furajere in cantitățile corespunzătoare 
pentru toate ammalele. Sezonul recoltării și insilozării furajelor a inceput. 
In cadrul unei convorbiri am solicitat tovarășului EMIL PETRACHE, 
adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare, să facă preci
zările necesare in legătură cu acțiunile intreprinse, cu măsurile luate 
pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de conducerea partidului privind 
asigurarea cantităților necesare de furaje pentru sectorul zootehnic.

T

*
****

M1NE-I ZIUA TA, COPILE
Șoapta vintului de vară, 
Drăgălaș ți-a spus aseară : 
Copile drag nu uita, 
Că mine — e ziua ta.

Mindrul cuc și-o turturică 
Imi deterâ-o scrisorică 
Ca semn de felicitare, 
Intrînsa era o floare

Mîndra lună-n line șoapte,
Ți-a spus prin somn astă-noapte, 
Copilașe știi or ba
Că mine — e ziua ta?

Iar o pasăre măiastră, 
Cintind dulce la fereastră, 
Atit de frumos spunea 
Că mine — e ziua ta.

Albastră cu cercănele, 
Ca ochii mâicuții mele 
Iar două privighetori, 
Dimineața pînă-n zori, 
Mi-au cintat in dulce grai, 
Să răsune-ntregul plai 
Că mine — e ziua lui.
A cui ? A copilului.

Emilia IERCOȘAN 
poet popular

— în perioada care a trecut de la 
Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R., Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, organele agri
cole județene au acționat — și acum 
acționează, în continuare — pentru a 
se realiza obiectivul deosebit de im
portant formulat de conducerea 
partidului : producerea încă din acest 
an a 120—130 milioane tone de furaje 
masă verde și grosiere, cantitate cu 
care să se asigure hrănirea corespun
zătoare a tuturor animalelor pe care 
le avem în țară. Condițiile naturale din 
acest an sînt favorabile sporirii pro
ducției de masă verde. De aseme
nea, stăm mai bine și în ce privește 
dotarea cu utilajele necesare recol
tării. Din calculele efectuate rezultă 
că vom putea chiar depăși sarcina 
stabilită la Consfătuirea de lucru de 
la C.C. al P.C.R. privind asigurarea 
producției de furaje. Potrivit pro
gramului elaborat de minister, ur
mează să fie asigurate în acest an, 
pe ansamblul agriculturii, peste 120 
milioane tone de masă verde, aproa
pe 20 milioane tone de nutrețuri 
suculente și 6,5 milioane tone de 
fînuri. Important este ca încă de 
acum, din prima etapă a sezonului de 
recoltare și conservare a plantelor 
furajere, să se acționeze cu cea mai 
mare răspundere pentru realizarea 
planurilor stabilite. Ministerul nostru, 
împreună cu organele agricole ju
dețene urmăresc ca în fiecare județ, 
consiliu unic agroindustrial și în fie
care unitate agricolă să se reali
zeze, pe fiecare etapă, cantitățile 
de furaje prevăzute. Cu alte cuvinte, 
se urmărește ceea ce se pune in 
siloz și în fînare, astfel încît să 
existe certitudinea că unitățile 
agricole vor avea nutrețuri îndestu
lătoare pentru a realiza producția 
animalieră prevăzută.

— Dar și In anul trecut au fost 
condiții climatice favorabile pentru 
furaje, au existat și planuri de 
acțiuni pentru stringerea și depozita
rea acestora. Cu toate acestea, la 
sfirșitul iernii, unele unități agricole 
au rămas fără furaje, ceea ce a 
avut consecințe negative asupra 
producției de carne și lapte. Ce se 
întreprinde pentru a se preintimpina 
repetarea unor astfel de situații ?

— Da, este adevărat, unor unități 
agricole nu le-au ajuns furajele. De 
aceea, ministerul și direcțiile agri
cole au fost asaltate de cereri insis
tente de repartiții suplimentare pen
tru nutrețuri combinate și de solici
tări pentru a înlesni cumpărarea 
finului din zonele montane. Și 
aceasta, în timp ce cantități mari de 
nutrețuri, îndeosebi coceni și paie, 
s-au degradat pentru că au fost 
strînse și depozitate cu întîrziere. 
Mai mult chiar, în unele unități 
agricole cocenii au fost îngropați 
sub brazdă. Or. această situație nu a 
putut să nu aibă repercusiuni. La o 
recentă ședință de lucru cu cadre de 
conducere și specialiști din zooteh
nie a reieșit că în județele unde se 
obțin producții mici de furaje se 
înregistrează restanțe mari la livra
rea produselor animaliere. în uni
tățile agricole din județul Con
stanta, de pildă. în primele patru 
luni din acest an, restantele la livra
rea laptelui depășesc 140 de mii de 
hectolitri. Unitățile agricole din 
județul Dolj, deși au cheltuit sume 
mari pentru cumpărarea și transpor
tul finului din zonele montane, nu au

realizat planul de livrare a laptelui 
cu 116 000 hectolitri. Situații simi
lare s-au făcut simțite și în jude
țele Teleorman, Timiș, Mehedinți 
ș.a. Pentru a se preintimpina astfel 
de situații, programele și măsurile 
adoptate vizează un spor de pro
ducție. față de anul trecut, de 35 la 
sută la masă verde, 45 la sută la 
fînuri, 20 la sută la suculente.

— De unde se vor realiza aceste 
sporuri la producția de furaje T 
Există certitudinea că măsurile sta
bilite vor duce la umplerea silozu
rilor și flnarelor ?

— Evident că da. Avem în primul 
rînd în vedere că dispunem de peste 
4 milioane hectare de finețe și pășuni. 
După cum am arătat mai Înainte, și 
condițiile climatice din acest an sînt 
favorabile creșterii masei verzi. Dar 
importante sînt lucrările efectuate 
pentru creșterea randamentului pro
ductiv al pășunilor. Pină la începu

tul lunii mai au fost fertilizate 
aproape un milion de hectare de 
pajiști și s-au executat lucrări de 
curățire pe mai mult de două mili
oane hectare. în total, anul acesta 
se vor fertiliza 2,3 milioane hectare 
de pajiști, cu 500 mii hectare mai 
mult decît anul trecut. Totuși, Înfăp
tuirea programelor de fertilizare 
este întîrziată din cauza nelivrării 
îngrășămintelor chimice decît în pro
porție de 40 Ia sută, în primele 4 luni 
din acest an. Or, efectul fertili
zării asupra producției de masă 
verde este mult mai mare tocmai 
acum cînd pămîntul are umiditate 
suficientă. Pentru a se realiza mini
mum 14 tone de iarbă la hectar, va 
continua fertilizarea islazurilor după 
fiecare ciclu de pășunat.

Măsurile întreprinse sînt mult mai 
cuprinzătoare. în acest an au fost 
stabilite tehnologii adecvate cultu
rilor furajere și s-a îmbunătățit 
structura acestora, iar însămînțările 
s-au efectuat în condiții bune. Avem 
experiențe care demonstrează că 
putem dubla sau tripla recolta de 
nutrețuri. Ia unitatea de suprafață, 
în scopul completării bazei fura
jere, în acest an au fost repartizate 
aproape 1 milion hectare de teren 
pășunabil din fondul forestier — 
suprafață dublă față de anul trecut.

Convorbire consemnată de 
C. BORDEIANU

(Continuare in pag. a IlI-a)

SCRISORI ADRESATE REDACȚIEI 

IN ATENȚIA OPINIEI PUBLICE 

UN OM CIȘTIGĂ CONCURSUL, DAR E ÎNVINS 

DE „CONCURSUL DE ÎMPREJURĂRI"

Exigențele
Codului

Etic
PAGINA A II-A

Cînd a pășit pragul redacției cre
deam că omul din fața noastră nu 
are nici treizeci de ani. Numai după 
ce ne-a spus că a împlinit douăzeci 
și unu de ani de meserie, la depoul 
de locomotive, plus trei ani de uce
nicie, tot la depou, că este căsătorit 
de multișor și are doi copii ne-am 
dat seama că Romulus Coțofană, de 
la Depoul C.F.R. Craiova, este un om 
cu îndelungă experiență de muncă 
și viață.

Ce l-a adus însă la redacția „Scîn- 
teii“ ? „O întîmplare destul de tris
tă", ca să ne exprimăm cu propriile 
lui cuvinte. O întîmplare pe care o 
trăiește de aproape jumătate de an. 
„în cazul meu, adaugă cu amărăciu
ne, s-a încălcat și etica, s-a încălcat 
și legea. Pe scurt, este vorba despre 
un fapt în care, unul e cu munca, iar 
altul cu recompensele — morale și 
materiale...".

Pornim la Craiova, pe urmele ne
cazului omului care a deschis ușa re
dacției și iată ce aflăm : Romică — 
așa-i spun oamenii cu care muncește 
— este fiu de ceferist, are frați cefe-' 
riști și lucrează la depoul de loco
motive din Craiova de ani buni. în 
1973 a absolvit cu bine școala de 
maiștri din cadrul Grupului școlar 
C.F.R. București. Reîntors la depoul 
Craiova a început să lucreze nu ca 
maistru, pentru că nu era post va
cant, ci ca electrician. Ceea ce nu l-a 
împiedicat însă să-și vadă de treabă 
cu aceeași tragere de inimă, ba încă 
și mai bine, pentru că avea acum cu
noștințe mai bogate despre locomoti
vele îndrăgite de mic copil. Drept 
prețuire a acestei strădanii. în ulti
mii cinci ani i s-a încredințat condu
cerea unei echipe.

Totul a fost în regulă, pînă la sfîr- 
șitul anului trecut, cînd. la depoul 
Craiova, s-a eliberat un post de 
maistru. în acest post, conducerea 
depoului a propus să fie încadrat Ro
mulus Coțofană. Decizie firească — 
s-ar părea. Dar de atunci a început 
„experiența tristă" la care se referea 
interlocutorul nostru cînd a venit la 
redacție ; de atunci a apărut și actul 
de inechitate, plus încălcarea legii.

Mai înainte de orice însă să vedem 
ce spun oamenii despre felul cum 
muncește R. Coțofană.

Ne oprim mal întll în atelierul 
unde se repară locomotive. Am întll- 
nit un om în vîrstă, cu părul alb — 11 
cheamă Ene M. Gheorghe.

— îl cunoașteți pe maistrul Coțo
fană ?

— 11 cunosc bine. Este maistrul meu. 
deși mi-a fost ucenic. Muncește la 
cot cu noi toți ceilalți din formație. 
Unde-i mai greu, acolo-i și eL De 
aceea zic că ce s-a făcut cu el este 
o nedreptate. Am auzit că i-a venit 
înapoi dosarul de numire ca maistru.

Mergem la șeful de atelier, Ingine
rul Nicu Aurel, cu gîndul de a afla 
mai concret cum stau lucrurile. Acesta 
ne-a spus că lucrează aici din *72,  
că-1 cunoaște bine pe meșterul Co
țofană, care-i „un om foarte bun, 
atît profesional, cît și în viața de 
fiecare zi, un om cum prea puțini 
avem ca el. îmi plac oamenii de me
serie, ca el". Și transcriem în conti
nuare cele relatate: „Sînt tot atl- 
tea motive care au determinat con
ducerea colectivă a depoului să-l pro
pună ca maistru pe tovarășul Coțo
fană. S-au făcut formele respective 
și s-au înaintat la regionala de căi 
ferate pentru aprobare. Dar, în locul 
lui, a fost numit, fără să fim consul
tați, Sandu Nicolae, subinginer, venit 
la noi prin octombrie anul trecut de 
la grupul școlar C.F.R. unde era in
structor. înainte de numirea sa, prin 
decizie, la depou, a venit un alt or
din, semnat tot de tovarășul șef de 
divizie tracțiune, ing. Ene Pîrvu, 
prin care ni se punea în vedere să 
luăm măsuri pentru trimiterea la 
stagiaturi a celor trei subingineri, 
printre care și a lui Sands Nicolae, 
și a unui inginer. La noi, la 
calea ferată, stagiatura înseamnă 
o practică efectivă la întreprin
deri constructoare de locomotive, 
la mari întreprinderi reparatoare, ca 
mecanic și ajutor mecanic pe loco
motivă, timp de un an. Or, este po
sibil ca același om să fie și Ia o sta- 
giatură, în asemenea condiții, și, con
comitent, maistru la depou

Neculai ROȘCA
(Continuare în pag. a IV-a)
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Naufragiul moral a fost evitat
— De ce. măi tovarășe Anton, vrei tu să 

spulberi într-Un minut ceea ce eu sau. mă 
rog. noi ăștia din brigada asta a mea am clă
dit cu migală timp de un an ? De fapt, te 
înșeli dacă îți închipui că ai fi putut să 
clintești ceva din felul in care gîndesc acum 
băieții ăștia despre 
Pentru că e greu 
om ceva1 care îi 
cu adevărat. Da, 
doi ani în urmă. ___ , __ ______ __
pre munca lor exact așa cum ai vrea tu acu
ma să-i faci să gîndească. Multă trudă ne-a 
trebuit ca să schimbăm lucrurile, multe în- 
tîmplări s-au petrecut și multe discuții au 
fost cu fiecare în parte. Că unii, ca si cei din 
brigada ta. au venit de pe un șantier de 
construcții unde nu știu ce se petrecea, dar au 
venit aici spunînd că ei nu sînt învătati să 
muncească opt ore în șir, 
munceau două, trei ore și 
vremea cum știau ei mai 
că n-am auzit bine ceea 
i-sm făcut să înțeleagă că aici 
mal poată așa ceva. Cîțiva au vrut să plece, 
au muncit așa cum le-am cerut noi, dar au 
zis că îndată după ce își primesc retribuția 
pentru cît au muncit se vor duce în altă 
parte. în altă brigadă. într-una ca a ta. de 
exemplu. Dar cînd și-au primit banii și-au 
văzut că-s multi, chiar mai multi decît ăi 
altora care munceau așa cum îi Îndemni tu 
acuma să muncească, au rămas pe gînduri 
băieții. Ba încă unii au recunoscut că da, au 
muncit el, dar iată că a meritat. Și așa au 
înțeles că traiul bun vine Intr-adevăr din- 
tr-o muncă făcută ca lumea. Pentru început 
a fost bine. Că pe urmă a Început să le pla
că munca, să vadă ce lucruri frumoase pot 
ei să facă si cum începe lumea să-i privească 
altfel, nu ca pe niște tîrîie-brîu, nu ca pe 
niște derbedei de rînd care nu știu să 
se poarte, cl ca pe oameni serioși, în 
fața cărora trebuie să-ți scoți pălăria 
cînd vezi ce sînt in stare să facă. Cu 
fiecare 
asta, la 
aici pe 
despre
părinte, muncitor si el, cînd a aflat ce face 
fiul său. cum întîrzie, cum vine la serviciu 
cu sticluța si cum în timpul celor opt ore de 
lucru se tot ascunde pe după fiarele astea de 
nu-1 mai găsești a vrut să-l snopească în 
bătaie, aici, de față cu noi. L-am oprit, i-am 
zis că nu așa se face trebușoara asta... Cum, 
necum, odrasla a înțeles ce era de înțeles și 
după asta cine era tot timpul pe

munca lor. Te înșeli, 
să distrugi în sufletul unui 
dă lui sentimentul că e om 
asa este, cu un an sau cu 
unii dintre ei gîndeau des

pentru că ei acolo 
In rest tsi pierdeau 
bine. Ne-am făcut 
ce ne-au spus și 

n-o să se

mine și îmi tot cerea de lucru ? El, băiatul 
în cauză. Ei. multe din astea au fost. Șl 
acum vii tu și încerci să strici totul... De-aș 
fi in locul tău, mi-ar fi rușine, măi Antoane. 
Om serios ești tu 7 Va-să-zică, nu ești în 
stare să-i faci pe ai tăi să muncească așa 
cum ar trebui și zici tu că totul o să fie in 
regulă, dacă îi faci și pe alții să dea înanoi. 
De ce 7 Ca să nu mai aibă ai tăi de văzut 
că se poate munci și altfel, mult mai bine 7 
Ce Interes ai tu în chestia asta ?

Nu. discursul acesta nu s-a rostit chiar 
așa. a fost mult mai scurt si mai tăios. Re
porterul l-a reprodus aici asa cum gîndeste

Secvențe din viața 
unui colectiv de muncă 
în care nu sînt trecute 

cu vederea nici conflictele 
mărunte • ••

astăzl șeful de brigadă Ion Boureanu că ar fi 
trebuit să-l zică. Nu l-a zis asa atunci, la 
timpul potrivit, pentru că era nervos, din 
cale afară de nervos. Și pe bună dreptate. 
Iată, de fapt, ce se întîmplase :

Aici, la șantierul naval din Tulcea. brigada 
de lăcătuși montori a lui Ion Boureanu avea 
de executat o lucrare la o barjă (vas de 
transport cu fundul plat, pentru ape cu a- 
dlnclme mică). O lucrare 
făcut 
ton... 
părți 
părți 
Teoretic, cele două brigăzi.
măr de oameni și cu aceleași mijloace, ar fi 
trebuit să înainteze in același pas (exista, de
altfel. și un grafic prin care se prevedea 
lucrul ăsta). Dar din primele ore și zile, bri
gada lui Boureanu „ 
cealaltă. Incit, cei din 
cercind să nu se facă 
început să gîfiie. Sau. 
deau ei. Totuși, la un 
întîmplat. Boureanu a .
brigada lui care lucrau la barja aceea (briga
da e mare, mai avea si alte lucrări împărțite 
pe intinderea șantierului) au cam slăbit rit
mul. A cam bănuit despre ce ar putea să fie 
vorba și-a făcut ce trebuia să facă : s-a dus 
la băieții lui și i-a întrebat „Măi. ce se în- 
tîmplă cu voi ? V-ați anemiat ? Ați obosit ?

identică avea de 
și o altă brigadă, condusă de acel An- 
Identică pentru că o navă, dacă o im- 
în două. de-a lungul, rezultă două 
absolut. simetrice, întoarse în oglindă, 

cu același nu-

£:
x
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Nu modestia îl ținea 
în anonimat...

Sau cineva, cumva, și-a vîrît 
v-a descurajat ? 
spuneți, ce v-au 
ton care văd că 
ba ?“ Luaii asa. 
adevărul. A ieșit în față un tînăr.
Noe Noe : „Uite, șefule, ce zice nea Anton, 
că prea ne spetim noi muncind, că de ce ne 
luăm noi așa cu graba, că dacă la virstă asta 
nu ne ocrotim, o să ne fie greu la bătrînete 
și alte chestii din astea...". „Așa v-a zis ?“. 
„Așa ne zice mereu". „Și voi. papă lapte ce 
sinteti. 1-ati crezut. îmi dau eu sea
ma ce v-ati zis voi <"Mâi. nea Anton ăsta, 
tine, domnule, la noi». S-o credeți voi. 
La el tine. Că nu poate șă meargă în pas cu 
voi si ca să nu se vadă chestia asta încearcă 
și el să vă oprească pe voi. V-a văzut așa 
tineri și ce și-a zis «Pe ăștia ii îmbrobodesc 
eu ușor». Vi se pare vouă că munciți prea 
mult ? Nu. Munciți atît cit trebuie, numai că 
sinteti bine organizați, la noi în brigadă nu 
e debandadă, nu trebuie să alergi un ceas 
după o unealtă, fiecare lucru e pregătit din 
timp și se află la locul lui. Și fiecare miș
care e prevăzută dinainte. Asta e tot secre
tul si cred că-1 știti si voi si nu trebuie să 
ascultați toate balivernele". .

Rezultatul : brigada lui Ion Boureanu 
terminat lucrarea în două săptămîni. 
gada lui Anton, în două luni,

A sti să muncești... Auzim atit de 
această expresie ! Ea nu se referă neapărat 
la mai temeinica cunoaștere a unei profesii. 
Și atunci la ce se referă’? La ce altceva, dacă 
nu la seriozitatea, la temeinicia cu care un 
om se apleacă asupra îndeletnicirii lui, iz
butind astfel să-i confere valoare și adîn- 
cime. să extragă din substanța ei aurul 
unei performanțe. Și să' dobîndească 
omul, sentimentul 
în modul cel mai 
de societate. A ști să 
E o „taină" la care 
secretă inițiere 7 O
Dar nu secretă. Secretul e la îndemîna ori
cui. Anume : să îudeci munca și viața ta cu 
seriozitate, cu răspunderea cuvenită. Am ur
mărit cu creionul' în mină și aparatul foto
grafic. timp de cîteva ore. brigada de lăcă
tuși montori a lui Ion Boureanu (despre care 
tot colectivul șantierului naval din Tulcea 
spune că știe cu adevărat să muncească), iar 
concluzia este cea înfățișată mai sus. Foto
grafiile ce Însoțesc acest reportaj întregesc 
ideea de care vorbeam.

. coada aici și
Ei 7 Ce-i tăcerea asta ? Ia 
zis. ce v-au făcut ai lui An- 
nu se prea omoară cu trea- 
de-a dreptul, băieții au spus 

anume

și-a 
Brl-

des

el, 
că-și face, prin asta, 

curat, datoria față 
muncești e o artă ? 
se ajunge printr-o 

artă, poate că este.

O clipă de neatenție din partea unui om din 
brigadă și lată că șeful unei alte brigăzi (cel din 
dreapta) a așezat cu macaraua o uriașă foaie de 
tablă (dublu fund pentru o navă) peste una dintre 
lucrările brigăzii lui Boureanu, blocîndu-i munca 
pentru cel puțin o oră. Dar. nu este Boureanu omul 
care să „înghită" așa ceva. Am surprins în imagi
nea de față tocmai momentul în care se consumă 
explicația dintre cei doi. Logic, chiar dacă nu în 
termenii cei mai polltlcoșj, Boureanu (stînga, în 
picioare) îi vorbește celuilalt despre orele de muncă 
pierdute, despre obligația fiecăruia de a respecta 

munca și atribuțiile celorlalți.

lingă

in parte am dus cite o bătălie din 
citiva dintre ei a trebuit să-i chemăm 
părinți și să vorbim de față cu ei 

apucăturile odraslelor. Un asemenea

Fotoreportaj de Mihai CARANFIL

<•

• Riposta cea mai fi 
rească: satisfacțiile muru 
cii. Valeria Ungureanu, domi
ciliată în Cotu Vameș, stra
da Plopului nr. 139, județul 
Neamț, factor poștal la Oficiul 
P.T.T.R. Roman 1, -își mărturi
sește, in frumoasa scrisoare pe 
care ne-o adresează, nedumeri
rea față de atitudinea unor oa
meni, zice-se „serioși", care 
expediază diferite......mesaje ale
Sfîntului Anton", „Ca să al 
bucurii si satisfacții — scrie 
pe bună dreptate corespon
denta noastră — singura cale 
e munca, munca cinstită. Și 
dacă cel ce mi-a trimis scrisoa
rea a copiat-o de 13 ori și a ex
pediat-o în 13 locuri, ce bucurie 
i-a căzut plocon din cer 7 La noi 
în familie toți muncim, chiar și 
cel mai mic muncește. Aceasta 
e deviza noastră : munca cinsti
tă și roadele ei, ce-ți dau cele 
mai Înalte satisfacții și bucurii. 
11 sfătuiesc pe expeditorul scri
sorii să nu piardă timpul tăind 
frunza la cîini, să nu aștepte șl 
să nu creadă în minuni. Minu
nile le facem noi, cu brațele 
noastre"...

• „Să ne cunoaștem 
țara I" — un comanda
ment moral. N1 se par 
demne de toată atenția opiniile 
împărtășite de corespondentul 
nostru voluntar Nicolae Răzni- 
ceanu, din București, strada 
Tohani 2, sectorul 4, care, re- 
ferindu-se la o plăcută ex
cursie făcută cu soția cu un au
tocar O.J.T. pe Transfăgărășan, 
este de părere (și cu deplină în
dreptățire) că un asemenea mod 
de a-ți ocupa timpul liber iți 
îngăduie „nu numai să petreci 
cîteva ore de neuitat în mijlocul 
unei naturi pure, ne[X>luate, dar 
și să vezi cu propriii tăi ochi 
marile realizări pe care le înfăp
tuiește poporul, sub conducerea 
încercată a partidului, de la un 
capăt la altul al țării. A-țt cu
noaște țara reprezintă la orice 
virstă, dar mai ales în anii ti
neri, un comandament moral, un 
Imperativ patriotic, oferindu-ți 
noi și noi temeiuri de mindrie, 
de încredere neabătută în viito
rul luminos al României socia
liste".

• „Politețea — cali- 
a omului de ome-
— așa își Întitulează in-

tate 
nie“ 
semnările trimise redacției citi
torul nostru Eugen Llviu Popo
vic! din Mediaș, Subliniind în
semnătatea crescîndă a climatu
lui moral în care ne desfășurăm 
viața și munca de zi cu zi — cli
mat definit de principiile șl nor
mele statornicite în codul etic 
comunist — corespondentul se 
ridică, pe bună dreptate, împo
triva unor aspecte de „poluare" 
a raporturilor lnterumane prin 
atitudini de grosolănie, brutali
tate, lipsă de respect față de ce
rințele unei conviețuiri civiliza
te, aspecte pe care le-a tntilnit 
uneori pe stradă sau în localuri 
publice și față de care prea ade
sea unii cetățeni rămin indife
renți. „Politețea e un bun care 
nu costă nimic, dar aduce toate 
beneficiile" — citează corespon
dentul nostru un aforism bine 
găsit, reliefînd apoi o idee care 
are ea însăși valoare aforistică : 
„Fiind politicoși cu ceilalți, ne 
respectăm pe noi înșine". In
tr-adevăr, ce e oare altceva po
litețea decît o formă a respectu
lui de sine 7

/fa

a depăsit-o cu mult pe 
brigada lui Anton. în- 
cu totul de rușine, au 
cel puțin, așa pretin- 
moment dat, ceva s-a 
observat că băieții din

„O să fie bine în șantier peste cîțiva ani, spune Ion Boureanu. Deocamdată ne-am 
închegat pe formații de lucru, dar un asemenea mare colectiv trebuie să fie închegat și 
moral, în întregul lui, ca o navă în care nu se admite nici o fisură. La mine, treaba merge 
foarte bine acum. Eu le dau oamenilor mei de lucru și îi controlez. încă îi mai controlez, dar 
visez la o zi în care nu va mai fi nevoie de un control și o dădăceală atît de atentă. încep 
să se arate semne bune. Ca acuma.'Băieții ăștia au făcut o treabă minunată, deși eu n-am 

avut timp să stau lingă ei". Vorbea despre echipa lui Noe Noe (cel din stingă).

Unul dintre tinerii din brigadă, lacob Mihailov, 
vorbește, intr-o clipă de răgaz, despre brigadă și 
despre șeful ei care, spune el, este un om la care 
nu poți să nu ții. „Știți că a vrut conducerea secției 
să ni-l ia, să-l facă șef la o altă brigadă ? Dar ce, 
l-am lăsat ? Am zis că dacă pleacă el, plecăm și 
noi din șantier". „Un mic șantaj „Păi, da, ce 
era să facem ? Noi cu el mergem pînă la capăt, 
oriunde. Că el ne-*a  învățat și ne-a crescut. E un om 
drept, un comunist adevărat. E al nostru. Nu-I dăm 
la nimeni". Să înțelegem aici că „sentimentul de 
proprietate" pe care-l au tinerii asupra celui care-i 
îndrumă e o confirmare, poate cea mai autentică, 
a priceperii de a crea, intr-o formație de muncă, 
relațiile cele mai bune între oameni, acel climat 
care să-l dea formației forță și armonie? In foto
grafie : pentru a-i tnvăța pe oamenii Iul cum se 
face un lucru pe care nu l-au mai făcut e bun orice 
mijloc și orice loc. Chiar și o fărîmă de cretă cu 

care se poate desena pe o foaie de tablă...

Cînd pleacă omul privi
rile in pămînt ? De regulă, 
in momentele de impas. 
Cînd rușinea îl copleșește, 
din toate părțile. Lumina 
curată și dreaptă a ochilor 
nu suportă necuviința unui, 
gind, fapta urită. Nesăbu
ința nu s-a bucurat nici
odată de admiratori, iar 
prozeliții ei, dacă au avut 
curajul să cate privirile oa
menilor în mijlocul cărora 

numai 
nein-

trăiesc, au citit 
dezaprobarea aspră, 
duplecată. în cazul în care 
n-au fost luati de guler și 
treziți la realitate...

De ce stăruim asupra 
acestor lucruri îndeobște 
cunoscute ? Pentru că. in
tr-un fel sau altul, ne-au 
reamintit de ele compor
tamentul cîtorva cetățeni 
întilniti de curînd, mai mult 
sau mai puțin întîmplător. 
Comportament eșuat din 
logica firească spre mar
ginile inconștientei. Iat-o, 
de pildă, pe Vintilescu Ni
coleta. Fostă casieră 
unitate prestatoare 
vicii din București. 
Asistent sanitar 
spital. tot din 
lă. Au tm 
părinți, o sumedenie de 
rude'. Rude care — mai e 
nevoie' să o spunem ? — au 
rămas stupefiate cînd au 
aflat de ideea tinerilor 
amintit! de a se stabili în
tr-o țară îndepărtată.

— Cum vine asta 7 s-au 
Întrebat eu promptitudinea 
dictată de bunul simț toți 
cei care-i cunosc, care sînt 
apropiați de ei.

Repetăm și noi aceeași 
Întrebare.

— Avem acolo doi veri și 
o mătușă, explică Vintiles
cu Nicoleta.

— Iar aici aveți — dacă-1 
vorba de rude de singe, da- 
că-i vorba numai de atît ! 
— mama și tata, soacra și 
socrul, două surori, un 
cumnat... Ori. cumva, do
resc și ei să vă însoțească 7

— Nu ! Cum să plece ei 
de aici 7

— Atunci cum de v-ațl 
gindit la pasul acesta ?

— Adevărul e că o fac 
mai ales pentru soțul meu...

— ...care, după cum spu
neați. e asistent sanitar. 
Profesează cumva în altă 
meserie, n-are loc de mun
că. nu-i plătit după lege ?

la o 
de ser- 
Soțul 7 
la un 
Capita- 

copil mic,

— Ba are loc de muncă 
în meseria lui, e plătit după 
lege, dar...

Din cînd in cînd, cîte un 
vag sentiment de jenă o 
face pe Nicoleta V. să plece 
pleoapele,

— ...Dar?
— ...dar nu este mulțumit, 

asta e — „recită" interlo
cutoarea dintr-o răsuflare. 
A încercat la medicină și 
n-a luat admiterea. Acolo...

O privim drept și privi
rea îi alunecă pieziș.

— Acolo aud că se intră 
fără examene...

In sfîrșit, iată și „motivul-

de condiții social-politice și 
economice potrivnice, în- 
tr-o epocă trecută — cei 
mai in virstă o știu foarte 
bine — a produs multe la
crimi și suferinți. Ea stir- 
nește cu atit mai grele șu- 
ferinți atunci cînd se iscă 
gratuit, din capriciu și spi
rit de aventură.

...Lucian Gabriel are 23 
de ani. Este coafor la 
„Igiena" București. Soția 
sa lucrează în aceeași coo
perativă. în aceeași 
sie. Au învățat aici 
ria, totul a fost în 
pină de curînd, cînd.

vedem noi,

profe- 
mese- 
regulă 
brusc:

— Asta mai 
acolo...

— Ei știu că 
să vă duceți la

— Nu, nu știu .de dorința 
noastră, dar ne descurcăm 
in vreun fel...

Cum și-ar putea explica 
orice om cu judecată optica 
„existențială" a celor doi 
coafori 7 Oameni cu rost 
aici — un loc de muncă asi
gurat, casă, părinți, prie
teni — iată-i cuprinși de 
febra... realizării. Și atunci? 
Soluția salvatoare : un pri
eten... strungar la Holly
wood, care habar n-are ce

intenționati 
dinșii 1

cîinii cu covrigi în coadă
motiv" al ignorării părinți
lor, socrilor, surorilor pen
tru „reîntregirea" cu... o 
mătușă și doi veri : supăra
rea pricinuită de faptul că 
soțul n-a obținut examenul 
de intrare la medicină. Și 
atunci, s-au mîniat 
doi pe toți și pe toate 
cu gîndul aiurea, unde 
intră „fără examen" și 
realizezi" cit ai bate 
palme 1

S-au gîndit oare, pe 
delete, cu maturitatea 
cesară. soții Vintilescu că o 
asemenea decizie pripită 
poate determina o fractură 
iremediabilă între ei și ai 
lor 7 Că e firesc, e normal 
și moral să judece înainte 
acest pas in raport cu răs
punderile și drepturile lor 
de cetățeni ai acestei țări, 
în care trăiesc și muncesc, 
în care au trăit, au mun
cit. s-au bucurat și au spe
rat înaintașii lor 7 Pas lip
sit de logică și absurd, cu 
atît mai mult cu cit el an
trenează și drumul în viată 
al copilului, simțămintele 
celor de care se simt legați, 
apropiați. Dezrădăcinarea, 
atunci cînd a fost impusă

amîn- 
și-s 

se 
„te 
din

în- 
ne-

— Vrem să ne realizăm !
— Dar pînă acum ce-ați 

făcut ?
întrebarea cuprindea in 

ea o justificată mirare. Și 
unul șl altul au ajuns Ia o 
anume notorietate în pro
fesie. Soția lui Gabriel Lu
cian, cel puțin, a participat 
Și la diverse concursuri 
profesionale, inclusiv peste 
hotare.

— Noi, totuși, o tine soțul 
reali-morțiș, vrem să ne 

zăm.
— Foarte bine. Cu 

putem ajuta 7
— Lăsați... Avem 

niște prieteni care...
— Ce prieteni 7
— Unul e strungar 

Hollywood...
— Poftim 7
— ...iar altul lucrează 

tr-un atelier de oglinzi 
nețiene la Chicago.
- Și?
— Și mergem la 

gata...
— Totuși, măcar 

întrebare : cum o 
ajute un. să zicem, strungar 
la... Hollywood să vă per
fecționați în arta coafatu
lui ?

ce vă
noi

la

în- 
ve-

ei. și

o
să vă
așa.

„pleașcă" urmează să-i cadă 
pe cap. Intuind și singură 
cit de puerile sînt aseme
nea „motivații", coafeza in 
cauză aruncă in balanță un 
ultim „argument" :

— Apoi... eu aș vrea să 
călătoresc...

— Foarte bine. Călătoresc 
atiția. Ați călătorit și dv.

— De curînd t-am propus 
să o trimitem din nou la un 
concurs peste hotare, ne 
spune un factor de răspun
dere de la cooperativă.

— Atunci 7
întrebarea rămine fără 

răspuns. S-a mișcat cumva 
ceva, a vibrat fie și numai 
pentru o secundă o undă de 
judecată în această ființă ? 
Greu de spus. Cert este că 
cei cîțiva care nutresc spe
ranțele unei „realizări" în 
altă parte — unde, e drept, 
intră într-o facultate cine 
vrea, dar termină cine poa
te 1, iar in foarte multe 
cazuri își găsește slujbă cel 
cu noroc — își pun prea pu
ține întrebări lor însile, 
înainte de a contracta fixa
ția aventurii. întrebări de 
conștiință, despre rostul și 
locul lor aici și. în egală

măsură. întrebări elemen
tare care cer răspunsuri 
clare, o atitudine și acte 
pe măsură. Altfel n-am citi 
atit de ușor deruta din pri
viri la primul dialog, pur
tat în numele omeniei. Alt
fel n-am afla răspunsuri 
infantile, lipsite de logică, 
n-am desprinde dorinii pri
pite. absurde,

— Pentru împlinirea mea 
spirituală, pentru căutarea 
sănătății personale și a so
ției, pentru că vreau să cu
nosc lumea — motivează 
Marinescu Gabrian N. loan 
Zamfir, planificator la o în
treprindere din București, 
dorința de a se stabili de
finitiv în altă parte.

Lăsăm la o parte că ni
meni nu l-a oprit pînă 
acum să se „împlinească 
spiritual", să facă apel la 
uriașele comori ce-i stau 
aici, la tndemînă. Nu mai 
punem la socoteală nici 
faptul că destui străini vin 
la noi să-și caute de „sănă
tatea personală și a soțiilor 
lor", medicina românească 
bucurindu-se de un bine
meritat renume. Nu mai a- 
dăugăm și faptul că, _ prin 
acest demers — în măsura 
in care i s-ar da curs — 
planificatorul in cauză pune 
punct activității de subin- 
giner a soției sale, retează 
dintr-un condei legăturile 
cu părinții pensionari la 
Aninoasa, cu frații, surori
le. cumnații și cumnatele ce 
trăiesc și muncesc la Ani
noasa. Stațiunea de meca
nizare a agriculturii Schitu 
Golești ori în orașul Plo
iești. Să zicem că toate a- 
cestea sînt anulate, pentru 
„cunoașterea

— Și cam 
să mergeți 7

Marinescu 
Ioan Zamfir 
ceastă întrebare nu se aș
tepta. Se gîndeste, se 
dește și răspunde :

— Așa.., nedefinit...
N-ai nevoie decît de 

dram de minte sore a 
cepe că o asemenea 
— „Nedefinit" — ’

lumii", 
unde ati dori

Gabrian N. 
numai la a-

gin-

un
: ori- 

tară 
__,___ unde 

cîinii umblă cu covrigi în 
coadă, trăiește doar în ima
ginația. haideți să-i spunem 
delicat. înfierbîntată, a cîte 
unuia.

Ilie TANASACHE

Mereu cuviincios, 
discret și solemn, 
doar in împrejurări 
adecvate schițînd un 
zimbet aproape sfios, 
omul acesta n-a dat 
din coate în văzul 
lumii, ca să-și asigure 
o funcție. Cu o per
severență diabolică, 
ani la rînd, omul 
despre care este vor
ba in aceste rin- 
duri a cultivat re
lații. cam ce-ar trebui 
făcut in domeniul său 
de activitate, in insti
tuția tinde lucra, pre- 
cizind ci nu intervine 
direct, nu se amestecă, 
intrucit nu are nici 
un fel de aptitu
dini administrativ-or- 
aanizatorice. Modes
tia lui. au Interpretat 
cei din jur, nu poate 
fi decit dovada unei 
maxime seriozități. 
Asa s-a văzut in 
fruntea instituției, la 
o virstă încă tinără.

Cum se pregătea de 
un directorat de cursă 
lungă, prima lui grijă 
a fost să cerceteze cu 
răbdare unde greșise
ră predecesorii săi, 
dați pe margine. Toa
te dovezile ținteau in- 
tf-0 singură direcției.. 
Predecesorii se stră
duiseră, mai mult sau 
mai puțin, să creeze un 
climat favorabil mun
cii; relațiilor tovără
șești. care să îngăduie 
un salt calitativ. Idei 
si soluții noi Cum este 
posibil asa ceva? se re
voltase sincer, tnsa, 
din prudentă, numai 
acasă in prezenta so
fiei și a socrilor. Toc
mai ăsta este rostul 
nostru... Citiva dintre 
colaboratori. mizind 
pe protecția lui. îi 
dăduseră de înțeles că 
rostul unui director 
mai poate fi și altul: 
să-și păstreze funcția, 
scaunul. Cînd vrei să 
impui idei si soluții 
noi si nu reușești pe 
deplin, bate la ochi, se 
observă de departe, 
iar admonestările cri
tice nu tntiriie. Dim

potrivă, dacă faci mai 
putină vllvă. lăsind 
lucrurile să meargă pe 
făgașul lor obișnuit, 
acceptat de toți, șan
sele sint mult mai 
mari, zguduirile aproa
pe excluse. Media 
de virstă a oame
nilor din instituție era 
cam ridicată, oameni 
așezați, cu idei fixate 
(dacă nu chiar fixe), 
cu tabieturi, relații 
etc. Oamenii noștri, i se 
sugerase, au experien
ță pe care se bazează, 
aricind îți pot dovedi 
lipsa de eficacitate a 
unei soluții noi.

Instituția, deși cen
trali, nu avea cine 
știe ce faimă. El hotărî 
să o cufunde in ano
nimat. Program de 
lucru. îndeplinirea o- 
biectivelor propuse, 
dar fără pic de im- 
bățoșare. In toate; îm
prejurările (consfă
tuiri, ședințe, scurte 
întruniri de care nu 
scăpa), el se re
ferea cu modestie la 
succese, accentuind că 
este loc de mai mult si 
mai bine (au și fost 
luate o serie de mă
suri). De la o zi la alta, 
de la un an la altul, el 
se impusese ca un om 
echilibrat, instruit, sin
gurul in stare să con
ducă instituția res
pectivă. animat, fi
rește, de cele mai bune 
intenții. Totuși, se for
mulară si nedumeriri: 
cum se face că o in
stituție. avind in frun
te un asemenea om, 
este — si nu este?! El 
preveni insă ședințele 
de analiză si eventua
lele măsuri, prezen- 
tînd superiorilor date 
statistice, realizări, 
inițiative (de care 
nimeni nu auzise, cu 
motivația că ei nu o- 
bișnuiesc să-si facă 
reclamă...). Această in
stituție a fost con
cepută intr-un anu
me fel. Dacă se ridică 
alte pretenții sint 
necesare schimbări 
de structură, poate 
chiar fuziunea cu o 
altă instituție... tn fața

unei asemenea per
spective. superiorii bă
tură in retragere.

Liniștea și tihna re
veniră, cu șanse de a 
se menține o perioadă 
mai îndelungată. Cine 
se gindea la neprevă
zut ? El ?i colaboratorii 
apropiați aflară, pe la 
ora nouă dimineața, 
că o echipă ministeria
lă e de citeva zile in 
întreprinderile și in
stituțiile din apropiere, 
unde analizează cu 
de-amănuntul efortul 
colectiv de a găsi 
și aplica metode noi 
de lucru. Doamne fe
rește, nu cumva să 
se-abată si pe la in
stituția lor. Dacă 
așa, trecînd pe stra
dă. vede firma ?... 
Asta era, firma! Do
rința de anonimat im
punea dispariția fir
mei. discret. Cu moti
vație. la nevoie: s-a 
deteriorat, trebuie s-o 
reparăm... Incuiară ușa 
de la intrare. Cum. ț»- 
cum, echipa în catț- 
ocoli instituția fără 
firmă. Insă, de ne
crezut. tocmai tn di
mineața acelei zile se 
căuta o clădire im
punătoare pentru ra
mura anexă a altei in
stituții. Ce-o mal fi 
și-n clădirea asta? 
Firmă n-ăre, ușa în
cuiată, nu se simte 
nici o mișcare... $i, 
cum se-ntimplă rar, 
dar se-ntimplă. se 
hotărî pe loc: aici va 
fi anexa... Chiar a 
doua zi. noii bene
ficiari se prezentară 
să-și ia sediul în pri
mire. Cînd colo, sur
priză: firmă. slujbași, 
precum si un direc
tor... Așa se porniră 
ședințele de analiză; 
așa ieșiră la supra
față lîncezealg. bi
rocrația, cocoloșellle și 
abilitatea nefastă. Nu
mai directorul si alti 
cîțiva se duseră la 
fund. Condițiile unui 
deplin anonimat le 
erau asigurate,

Nicolae TIC

Cu grijă și despre grijă
Ne oprim in cele ce 

urmează asupra unei 
categorii esențiale a 
eticii noastre : cate
goria de GRIJA.

Simplitatea expri
mării ei imi amintește 
gestul de o mare ome
nie al muncitorului 
petrolist Nicolae Voi- 
nea.

lată faptul. Plecind 
atunci la drum, Con
stantin Irimia, șoferul 
unei autocisterne a 
trustului de țiței din 
Moineștl, n-avea de 
unde să știe primejdia 
ce il pindea. Trans
porta 10 tone de lichid 
inflamabil sub presiu
ne, In vederea 
unei intervenții spe
ciale, la schela de ex
tracție Cerdac Era cu 
zece tone de lichid și 
cu patru muncitori in 
cabină... Șoseaua pă
rea bund, uscată. A- 
tunci cînd se făcuse 
drumul mai monoton, 
atunci cînd sforăia 
motorul mai deconec
tant, la vreo patru- 
cinci kilometri după 
comuna Doftana, cum 
poate fi mai pe
riculos, la ieșirea 
dintr-o curbă lină, 
dar fără vizibilitate, 
s-a arătat în fața cis
ternei un covor perfid, 
alunecos. Două-trei 
sute de metri de șo
sea ca de sticlă. Cît ar 
fi durat lectura aces
tor ultime două

fraze, mașina putea fi 
in șanț și in flăcări.

Catastrofa a fost e- 
vitată prin prezența de 
spirit și îndeminarea 
șoferului. Dar nu des
pre asta voiam să a- 
ducem aminte aici, ci 
despre atitudinea ace
lui echipaj trecut prin 
urechile acului. Ce au 
făcut ei după ce-au 
văzut-o pe „dlnsa“ cu 
ochii ? N-au stat să-și 
scuipe in sin ți n-au 
alergat să dea acatis
te. Au ținut un mie 
consiliu și au hotărit 
ca trei dintre munci
tori să tragă mai ture 
la sondă, să acopere 
lipsa celui de-al patru
lea, care să rămînă pc 
loc, agent voluntar al 
circulației și vieții, sâ 
semnalizeze tuturor 
mașinilor care vor tre
ce pericolul de la 
curbă. Astfel a ră
mas muncitorul ci- 
mentator de sonde 
Nicolae Voinea să îm
plinească o treabă be
nevolă și să dove
dească un mare semn 
de grijă față de oa
meni și bunuri acolo, 
in cimp, cu destoinicia 
cu care ar fi interve
nit la o erupție.

Curînd a trecut și 
șeful secției sale. Vă- 
zindu-ți omul in
drum, bineînțeles a 
oprit. Aflind rostul i-a 
spus :

— Rămii pe loc pină 
anunț pichetul , de 
drumuri din Tîrgu 
Ocna, să vină cu sare 
și nisip. Leagă-ți ba
tista de un băț, să fii 
mal bine văzut. Să fU 
atent nu numai la ma
șinile noastre. Tuturor 
să le semnalizezi pri
mejdia.

Așa ți făcuse, așa • 
și făcut, pînă la so
sirea celor care răs
pundeau de sosea. Mo- 
tivind gestul lor. san
tinela voluntară de 
atunci spune : t

— Cînd vedem 'o" 
primejdie chiar pentru 
altul, trebuie să ne 
miște inima, să nu fim 
nepăsători, fiindcă so
cietatea noastră nu • 
nici ea nepăsătoare cu 
noi, indiferent unde 
trăim și muncim.

Situațiile de acest 
gen sint prevenite a- 
cum cu mijloace mai 
moderne și mai efi
ciente. Dar. fie sub 
chipul binevoitorului 
agitîndu-se in frig cu 
o pinză albă in virful 
unui băț, fie pe calea 
povețelor repetate pini 
la monotonie, reînlU- 
nim, legat de același 
amănunt meteorolo
gic, ca și In alte infi
nite situații, semnul 
unei categorii esenția
le din etica noastră : 
categoria da grijă.

Sergiu ANDON
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IN FIECARE ÎNTREPRINDERE-PRODUCȚIA FIZICA LA NIVELUL PLANULUI 1 VASLUI

Promptitudinea furnizorilor - obligatorie I La fel 
ca exigența față de posibilitățile întreprinderii

„Actul de maturitate" al unui tînăr 
colectiv muncitoresc semnat prin 
PRODUCȚIE NETĂ PESTE PLAN

<•

în evident contrast cu numele, în
treprinderea „Nicovala" din Sighi
șoara, unitate reprezentativă a jude
țului Mureș, are în nomenclatorul de 
fabricație o gamă largă de produse : 
23 de tipuri de utilaje și piese de 
schimb pentru industriile ușoară, chi
mică și unități din cadrul Ministeru
lui Agriculturii și Industriei Alimen
tare : agregate de melițat cu două 
cîmpuri, prese de călcat confecții, 
transpalete hidraulice, prese de căl
cat confecții cu comandă program 
(produs realizat la nivelul tehnicii 
actuale), prese de vulcanizat articole 
tehnice din cauciuc de 450 tone forță. 
Sînt produse importante pentru eco
nomie, ce poartă marca întreprinde
rii sighișorene. Iată de ce, cerința 
îndeplinirii planului producției fizice 
în mod ritmic, riguros, la toate sor
timentele prevăzute, se pune și aici 
cu deosebită acuitate.

Ce relevă analiza îndeplinirii pla
nului producției fizice ? In primele 
patru luni din acest an, rezultatele 
obținute de întreprinderea „Nicova
la" nu s-au situat la nivelul preve
derilor. Producția planificată de uti
laje a fost realizată doar în proporție 
de 85,4 la sută. Adică, o nerealizare 
de 123 tone utilaje. Aceasta a influ
ențat negativ nivelul producției nete 
— prevederile la acest indicator fiind 
Îndeplinite în proporție de numai 
96,03 la sută. De asemenea, o serie 
de Contracte încheiate cu beneficiarii 
nu au fost onorate la timp. O situa
ție nedorită, cu care nu se împacă de
loc colectivul sighișorean.

— Restanțele se datoresc, în prin
cipal, nerealizării planului la unele 
mari grupe de utilaje : mașini de 
'4a t, prese de balotat fibre chimice 
și presele de vulcanizat articole teh
nice din cauciuc de 450 tone forță — 
ne spune inginerul Ioan Blag, direc
torul întreprinderii. Cauzele ? Apro
vizionarea neritmică cu materiale (la
minate, organe de asamblare, rul
menți), ca și nelivrarea unor suban
samble de unii furnizori certați cu 
disciplina contractuală. Un singur 
exemplu : realizarea preselor de vul-

O „mină de aur": resursele locale
de materiale de construcții

CUM SE ACȚIONEAZĂ PENTRU BUNA LOR VALORIFICARE ?

înainte de a fi fost descoperita 
betonul celular autoclavizat. prefa
bricatele din beton, în toate zonele 
tării exista tradiția de a se folosi o 
serie de materiale de construcție 
locale pentru realizarea unor obiec
tive social-culturale sau chiar obiec
tive economice. O tradiție valoroasă 
din punct de vedere economic, mai 
ales dacă ținem seama de cantitățile 
mari de asemenea materiale exis
tente pretutindeni și de consumurile 
reduse de energie și combustibil ne
cesare pentru valorificarea lor; o de
prindere gospodărească. eficientă 
care, din păcate, a început să fie 
abandonată în multe județe. Tocmai 
pornind de la asemenea realități, 
recent, la Consfătuirea de lucru care 
a avut loc la C.C. al P.C.R.. s-a 
subliniat din nou necesitatea ca în 
ansamblul măsurilor pentru reduce
rea continuă a consumului de ma
teriale pe șantiere si. îndeosebi, pen
tru înlocuirea celor energointensive, 
să se treacă la folosirea pe scară 
largă a resurselor locale. Ce au în
treprins. in această direcție, con
structorii băcăuani șl ce își propun 
pentru perioada următoare? Iată în
trebarea la care am căutat răspuns 
într-o anchetă întreprinsă pe șan- 
. '«re si in unitățile de proiectare și 
g.a„*rucții.

Ut fapt pozitiv: la Trustul jude
țean de construcții, specialiștii sînt 
preocupați în special de înlocuirea 
pollstirenului, vatei minerale, gra
nulitului. bitumului și altor materiale 
termo și hidrolzolatoare. pentru ob
ținerea cărora se consumă mari can
tități de energie și combustibil.

— Pentru acest an —• ne spune in
ginerul Mihai Armașu, directorul 
trustului — cînd avem de înălțat nu
mai în municipiul Bacău mai mult 
de 5 000 apartamente, constructorii 
noștri au găsit soluția Înlocuirii va
tei minerale și a blocurilor BCA de 
la planșee cu plăci aglomerate ob
ținute din resturi de lemn. Acestea 
le realizăm in poligonul de la Izvoa
re. din resturi provenite din fabri
carea celulozei, în amestec cu ciment. 
Numai pe această cale vom înlocui 
anul acesta un volum de peste 1 500 
mc blocuri BCA și 300 tone vată 
minerală. Pentru anul viitor, am pre
văzut să dublăm aceste cantități.

Pe șantier. în discuțiile cu oame
nii. am reținut că noul material nu 
este cu nimic mai prejos decît cele 
înlocuite: fibrele din lemn, fiind 
mineralizate, plăcile au o rezistentă 
mare, atit in mediile umede, cit și 
în diferite alte condiții, constituind 
un bun izolator.

Tot atît de eficientă se dovedește 
Si inițiativa utilizării cenușii de 
termocentrală la prepararea betoane- 
lor ușoare, realizîndu-se pe această 
cale importante economii de ciment. 
Procedeul a fost utilizat deja la 
construcțiile de locuințe din orașele 
Comănești si Moinești. La ora ac
tuală. specialiștii din cadrul trustu
lui sînt preocupați de extinderea a- 
cestui procedeu si pe șantierele din 
celelalte orașe ale județului. Se pre
vede ca în acest an să fie folosită 
o cantitate de circa 45 000 tone 
cenușă, de la halda termocentralei 
din Comănești.

în ajutorul constructorilor au venit 
si chimiștii. La Borzești, specialiștii 
au descoperit un material local de
osebit de valoros, care înlocuiește cu 
succes bitumul, masele plastice și 
alte produse realizate pe bază de 
petrol. Din resurse secundare de 
cauciuc, rășini stirenice, latexuri 
coagulate, negru de fum etc., care 
pînă de curînd erau arse sau se a- 
runcau la haldă, ei au obtinut o pastă 
hidroizolantă pe care au denumit-o 
„pahizol". Aceasta este folosită la 
protejarea acoperișurilor și terase
lor de la halele industriale, a funda
țiilor și conductelor îngropate. într-o 
instalație concepută și realizată cu 
forțe proprii, chimiștii obțin anual 
circa 10 000 tone pahizol. Calculele 
făcute arată că prin utilizarea acestor 
resurse materiale se obțin anual pro
duse în valoare de peste 20 milioane

canizat articole tehnice din cauciuc 
este condiționată de livrarea, în timp 
util, a pompelor hidraulice 720 
E.X.-15. Potrivit contractului, terme
nele de livrare erau : 18 pompe
în trimestrul I : 20 în trimestrul II 
din acest an. Or. pînă acum, n-am 
primit nici o pompă (furnizor : în
treprinderea mecanică Plopeni.)

Dar lista materialelor, a unor piese 
și subansamble neprimite în timp 
util este cu mult mai cuprinzătoare. 
Intre acestea — 8 tipodimensiuni de 
rulmenți (contractați, dar nelivrați de 
Baza județeană de aprovizionare 

Intr-o Importantă unitate producătoare 
de mașini și utilaje din Sighișoara

tehnico-materială Brașov), 34 400 or
gane de asamblare, oțeluri (neacope
rite prin repartiții și Contracte de 
Centrala industriei de mașini și uti
laje pentru industria ușoară), țevi, 
tablă mijlocie și groasă și altele. 
Totodată, recuperarea restanțelor la 
producția fizică șl îndeplinirea sarci
nilor de plan, in perioada următoa
re, este condiționată și de livrarea 
tablourilor electrice de automatizare 
(pentru presele de balotat fibre chi
mice). însă întreprinderea „Automa
tica" București, în loc să fi onorat 
comanda făcută în martie 1979, trans
feră abia la scadență (trimestrul I 
1980) fabricarea tablourilor electrice 
de automatizare solicitate de între
prinderea „Electrocontact" Botoșani. 
Or, fără livrarea în prima Urgență a 
cel puțin 6 bucăți, fabricarea acestor 
prese (de mare valoare) este de ne
conceput.

— O situație similară — ne spune 
inginerul Anton Orășanu, șef atelier 
proiectare — este și în cazul altui 
utilaj important — mașina de filat 
celofibră — care trebuia asimilat in 
fabricație încă în 1978. Beneficiari : 

lei și se economisesc cel puțin 1 000 
tone țiței.

S-au mai făcut și alte încercări pe 
linia ■ Înlocuirii materialelor energo- 
intensțve. Dintre acestea amintim în
locuirea granulitului Ia izolarea te
raselor cu un material rezultat din 
praful captat de la electrofiltrele 
termocentralei. Din păcate insă, 
multe din acestea au rămas șl acum 
în stadiul de încercări, nefiind gene
ralizate pe toate șantierele. Ca urma
re. constructorii au fost puși în si
tuația de a pierde timp prețios, aș- 
teptind diferite materiale prin re
partiții, iar economia națională a fost 
privată de importante economii de 
combustibili și energie.

Cazul fosfogipsului este grăitor din 
acest punct de vedere. De aproape 
doi ani. la Combinatul de îngră

în județul Bacdu
chimice din Bacău trebuia 
in funcțiune o fabrică de 
fosfogips. care să valorifice 
pasta de sulfat de calciu — 

din

șăminte 
să intre 
plăci de 
superior 
rezultată din procesul de fabri
care a acidului fosforic — material 
refolosibil care se aruncă la haldă. 
Studiile și experimentările efectuate 
au demonstrat că plăcile de fosfo
gips constituie un valoros material 
de construcții, care își găsește utili
zarea în realizarea pereților despărți
tori din locuințe, halele industriale, 
la izolarea fonică etc., înlocuind 
blocurile BCA. Un calcul arată că 
numai prin obținerea unei cantități 
de 100 000 tone plăci de fosfogips pe 
an se pot economisi aproape 70 000 
tone ciment. Folosite în construcția 
de locuințe, aceste plăci ar fi sufi
ciente pentru circa 16 000 aparta
mente. Tehnologia a fost pusă la 
punct, s-a construit și fabrica. Numai 
că. așa cum afirma inginerul-șef al 
combinatului, Cornel Cîrnu, ea nu 
poate fi pusă în funcțiune deoarece 
lipsesc unele utilaje pe care furnizo
rul — întreprinderea mecanică de 
utilaj minier Baia Mare — trebuia 
să le livreze încă din 1978. Șl în 
vreme ce constructorii așteaptă fos- 
fogipsul — unii vin chiar- la Bacău 
cu repartiții să ridice plăcile — o 
hală mare stă de pomană, iar un 
material valoros e aruncat fără milă 
la haldă.

— Județul nostru — ne spune in
ginerul Radu Manoliu, secretar al 
comitetului județean de partid — 
dispune și de alte asemenea impor
tante resurse de materiale de con
strucții care, puse în valoare, ar 
permite, pe de o parte, acoperirea 
nevoilor determinate de volumul 
mare de construcții pe care trebuie 
să-l realizăm, iar, pe de alta, re
nunțarea la o serie de materiale 
costisitoare ce se obțin cu prețul 
unor mari consumuri energetice. Am 
în vedere, mai ales, cantitățile uriașe 
de tufuri vulcanice, descoperite în 
apropierea Bacăului, zgura si cenușa 
de termocentrală. încă insuficient 
valorificate, reziduurile de lemn și 
hîrtie de la marile combinate de pro
fil. puzderia de la topitoria de in 
Beresti-Tazlău, care, cu mai mult 
interes și preocupare, ar putea fi 
transformate in materiale de con
strucții deosebit de valoroase. Toc
mai spre valorificarea imediată a 
acestor resurse trebuie orientată cu 
prioritate atenția specialiștilor.

într-adevăr. despre valorificarea 
tufurilor vulcanice din preajma 
Bacăului se vorbește de peste 10 
ani. Mereu se fac studii, se expe
rimentează dar. concret, în produc
ție. nu s-a realizat nimic. Firește, 
cel care trebuie să acționeze in pri
mul rind pentru introducerea noului, 
pentru folosirea unor asemenea ma
teriale. ieftine si eficiente, la înălța
rea construcțiilor, trebuie să fie pro
iectantul. Or, nu întotdeauna spe
cialiștii de la Institutul județean de 
proiectări Bacău se achită cu răspun- 

Combinatul de fibre artificiale Brăila 
și întreprinderile de fibre artificiale 
din Suceava si Dej. Cu toate că în
treprinderea „Nicovala" a executat 
toate subansamblele metalice, cele 
patru mașini (programate să fie li
vrate de la începutul anului și pînă 
acum) n-au putut fi finalizate. Moti
vul ? Același : nerespectarea. în timp 
util, a unor comenzi de către un alt 
partener de cooperare : întreprinde
rea de piese, accesorii și utilaje spe
ciale București. Potrivit comenzii 
6 343 din 3 august 1978, trebuiau exe
cutate 12 subansamble și operații spe

cifice, însumînd 367 repere (din ma
teriale termoplastice), A fost realizat 
un singur reper, totalizînd 72 bucăți !

In schimb, adresele, coresponden
țele, de pe biroul șefului atelierului 
proiectare, au umplut trei dosare.

Indiscutabil, unitățile colaboratoare 
amintite creează reale greutăți colec
tivului de la „Nicovala" în realizarea 
planului. Cu toate acestea, nerealiza- 
rea producției fizice trebuie pusă, în 
egală măsură, și pe seama nefolosirii 
timpului de lucru și utilajelor din 
întreprindere la întreaga capacitate. 
Un singur exemplu : la secția turnă
torie, „căderea" transformatoarelor 
tehnologice a făcut ca, în unele pe
rioade, să funcționeze numai unul 
din cele trei cuptoare existente. Șe
ful serviciului personal-retribuire, 
Mihai Horceag. argumentează și cu 
alte fapte : „Cei 60 de turnători re
cent angajați (în curs de calificare) 
nu au atins ritmul de lucru stabilit. 
Totodată, coeficientul de utilizare a 
timpului de lucru a scăzut de la 96,35 
la sută în trimestrul I 1979 la 95,33 
la sută în aceeași perioadă din acest 
an. Cauza: absențele nemotivate.

Ar fi fost 
ușor de

ieșit în e-

dere de o asemenea sarcină. în le
gătură cu aceasta am reținut păre
rea inginerului constructor Gheor- 
ghe Ciuchindel: ..Proiectări tiiWOȘtri 
s-au cam dezobișnuit să mai pre
vadă în documentație folosirea unor 
materiale locale, aflate la îndemina' 
oricui, cum ar fi bolovanii de riu, 
cărămida, chirpicii, paiele etc. Așa s-a 
ajuns ca la o seamă de construcții 
agroindustriale să se utilizeze drept 
izolator vata minerală și chiar po- 
listirenul, cînd se puteau folosi foarte 
bine paiele mineralizate, 
și mai economic, și mai 
procurat".

Sint deficiente care au 
vidență și cu prilejul unei recente 
analize efectuate de biroul comite
tului județean de partid. Pentru în
lăturarea lor, cît și pentru generali
zarea inițiativelor valoroase existen
te in cadrul județului, a fost elabo
rat un plan de acțiune cu măsuri 
concrete, operative. Se prevăd. între 
altele: construirea unor fabrici de 
blocuri BCA. la Comănești și Bor- 
zești. care să valorifice cenușa de 
termocentrală; organizarea la Bacău 
a unei unități producătoare de ma
teriale de construcții locale, care să 
asigure folosirea rezervelor de tuf 
vulcanic, fosfogips, agregate de riu 
etc.; reactualizarea proiectelor ela
borate pentru construcțiile viitorilor 
ani. în lumina noilor soluții de ter- 
moizolare a panourilor mari, prefa
bricate. a teraselor și planșeelor pen
tru subsol, a conductelor termice, 
prevăzîndu-se folosirea de mate
riale din resurse locale.

Prevederi judicioase, eficiente. 
Sperăm că de această dată ele nu 
vor rămine în faza de proiect și 
fi traduse cu stăruință în viată, 
respunzător sarcinilor exprese 
bilite de conducerea partidului, 
tereselor economiei naționale.

vor 
co- 

sta- 
in-

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii

(Urmare din pag. I)
dis- 

ce 
în 
și

a afecta 
continuă 
vederea 

rotație

Unele din acestea sînt situate la 
tanțe mari de localități, ceea 
impune un control sistematic 
privința organizării pășunatului 
adăpostirii animalelor, asigurării 
condițiilor de viață pentru îngrijitori, 
în prezent are loc identificarea de 
noi păduri pășunabile fără 
fondul cinegetic. Totodată, 
delimitarea tarlalelor în 
organizării pășunatului prin 
și refacerii vegetației. Am enumerat 
toate acestea pentru a demonstra că 
există mari surse de furaje, mari 
posibilități pentru a asigura canti
tățile sporite stabilite. Totul este ca 
pretutindeni, în aceste zile, să se 
treacă din plin, cu toate forțele și 
mijloacele, la recoltarea și depozita
rea furajelor, să se organizeze temei
nic pășunatul animalelor.

— Acum, cind a început prima 
etapă de recoltare a plantelor de 
nutreț, am dori să vă referiți la 
acțiunile inițiate de minister, orga
nele agricole și consiliile agroindus
triale in vederea strîngerii și insilo- 
zării furajelor.

— In fiecare consiliu agroindus
trial au fost organizate formații spe
cializate de mecanizatori care dis
pun de utilajele necesare. Putem 
aprecia că forța mecanică existentă 
asigură recoltarea furajelor timpurii, 
din lunile mai și iunie, în 3—12 zile. 
Dar nu este îndeajuns să organizezi 
formații de lucru. Important este ca 
această acțiune să fie bine coordo
nată. După cum se știe, vicepreșe
dinții cooperativelor agricole se 
ocupă de întreaga activitate din 
zootehnie ; impreună cu specialiștii 
din unități, ei au datoria să organi
zeze și să conducă direct lucrările 
de recoltare și însilozare. răspun- 
zînd de calitatea nutrețurilor. Prin 

Acestea au crescut. în aceeași perioa
dă, de la 2 906 ore/om la 5 537 ore/om, 
peste 66 la sută fiind localizate la 
turnătoria de fontă. In viitor, pentru 
asigurarea unei mal bune structuri 
pe profesii (cu o mai mare mobilitate 
de la o secție la alta), am initiat 
două cursuri de calificare la secțiile 
turnătorie și prelucrări prin așchiere, 
ce vor fi frecventate de 103 mun
citori".

Este evident că, la incidența dintre 
indisciplina contractuală a furnizori
lor și deficiențele interne, planul 
producției fizice rămine nerealizat. 
Solicităm din nou, în încheiere, punc
tul de vedere al directorului între
prinderii :

— Desigur, nu putem spune că în 
întreprinderea noastră totul merge 
„ca pe roate". Mai sint încă destule 
lucruri de pus la punct, mai ales in 
privința întăririi disciplinei în mun
că și folosirii capacităților de pro
ducție. Vom acționa cu toată fermi
tatea pentru înlăturarea neajunsuri
lor semnalate. Sperăm, totodată, ca 
și partenerii de cooperare să depună 
eforturi stăruitoare și, mai ales, efi
ciente în vederea respectării disci
plinei contractuale. O spun cu în
treaga răspundere că, fără soluționa
rea promptă a gravelor neajunsuri 
existente in domeniul aprovizionării, 
realizarea planului în unitatea noas
tră rămîne sub semnul incertitudinii. 
Sperăm să fim înțeleși de colabora
torii noștri.

...O speranță care nu trebuie lăsată 
la latitudinea bunăvoinței unei uni
tăți colaboratoare sau alteia din cele 
citate. Considerăm că. dovedind mai 
multă perseverență și exigență decît 
pînă acum, conducerea întreprinderii 
sighișorene trebuie să urmărească și 
să soluționeze efectiv problemele 
aprovizionării cu materiale, piese și 
subansamble, abandonînd notele, te
lefoanele și telexurile în favoarea 
contactelor directe cu furnizorii.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

BUZĂU

Superior valorificat, 
metalul își pune 

în lumină... caratele
în perioada care a trecut din acest 

an. în unitățile economice din județul 
Buzău s-au desfășurat largi acțiuni 
pentru asimilarea de tehnologii mo
derne, introducerea in fabricație a 
unor produse noi și reproiectarea ce
lor existente. S-a asigurat astfel, 
odată cu ridicarea calității produse
lor. și valorificarea superioară a ma
teriilor prime. Pe seama acestor ac
țiuni, precum și prin întărirea Spiri
tului gospodăresc, in întreprinderile 
constructoare de mașini din fiecare 
tonă de metal s-a obținut o producție 
cu aproape 15 000 lei mai mare față 
de cea planificată, iar valoarea pro
ducției realizate din fiecare tonă de 
laminate finite pline din oțel a depă
șit nivelul prevăzut în plan cu peste 
24 000 lei. (Dumitru Dănăilă).

carbonifere 
Martin Sarea

s-au realizai 
plastifiate cu 
din PVC rigid, 
si tuburi din 
confecționează

Recent, familia mașinilor și utilajelor 
miniere fabricate de întreprinderea 
„Unio"-Satu Mare și-a adăugat 
o nouă și valoroasă creație tehnică 
- mașina de reprofilat galerii, desti

nată exploatărilor
Foto :

să existe res-
privește

urmare, esențial este 
ponsabilități precise în ce . 
buna desfășurare a acestei acțiuni, 
în mod deosebit, vreau să atrag 
atenția asupra necesității de a se 
asigura cantități cit mai mari de fin 
vitaminic : cel puțin o tonă la zece 
viței, precum și pentru alte cate
gorii de animale de prăsilă. Actuala 
etapă de recoltare constituie și un 
prilej de generalizare a tehnologiilor 
moderne de conservare a furajelor, 

Cit mai multe furaje
în vederea înlăturării pierderilor de 
substanțe nutritive, evitării ori
cărei forme de risipă. Avem în ve
dere adaptarea tehnologiilor de re
coltare și conservare in funcție de 
condițiile climatice : pe vreme 
umedă nu se poate face fin bun. dar 
este posibil să se obțină semisiloz de 
foarte bună calitate. în acest scop 
este necesar ca activitatea formațiilor 
de lucru să fie temeinic organizată, 
pe baza acordului global. Biroul 
executiv al consiliului unic agro
industrial are datoria să dirijeze și 
să concentreze utilajele acolo unde 
este mai mare nevoie, astfel îneît să 
se scurteze durata de recoltare și 
însilozare. Tot atît de important este 
să se asigure organizarea judicioasă 
a transporturilor, reducerea timpului 
de încărcare-descărcare a remorcilor, 
buna tasare a silozului.

— Totuși, din informațiile pe care 
le deținem rezultă că nu peste tot

I

is

Tînăruî colectiv al întreprinderii 
de aparate de măsură si control 
din Vaslui a depășit. în primele pa
tru luni ale anului, cu două mili
oane lei sarcinile de plan la pro
ducția netă. La baza acestui succes 
se află reducerea cheltuielilor de 
producție si creșterea producției 
fizice. în primul trimestru al anu
lui. cheltuielile la 1 000 lei produc- 
tie-marfă au fost cu 71 lei mai

Cercetarea științifică
în sprijinul producției

Specialiștii Centru
lui de cercetare știin
țifică și inginerie teh
nologică de la „Elec- 
troputere" Craiova 
sînt antrenați într-o 
vastă ac'țiune de rea
lizare a unor produse 
de mare complexitate 
care pînă acum se a- 
duceau din 
cu însemnate 
turl valutare, 
cum aflăm de 
ginerul Dumitru Cir- 
stea, director adjunct 
științific al centrului, 
în ultima perioadă au 
fost asimilate in fabri
cație 20 tipuri de mo
toare electrice desti
nate sectorului meta
lurgic și 3 tipuri de 
transformatoare pen
tru același sector, ob- 
ținindu-șe la nivelul 
anului cârent o eco
nomie de 120 milioane

import 
efor- 
După 

la in-

Ing. Aurel Racu. di
rectorul întreprinderii 
de prelucrare a maselor 
plastice Iași, ne infor
mează că în ultima 
vreme s-a aplicat în 
producție o cerce
tare științifică privind 
valorificarea deșeurilor 
din PVC rigid prin tur
nare si obținerea unor 
plăci foarte rezistente, 
multicolore, frumoase, 
care se folosesc la pla
carea pereților în con
strucții. Această reali
zare contribuie la creș
terea efectului econo
mic cu peste 16 mili
oane lei. Ca produse

Sint cunoscute efor
turile colectivului Fi
lialei din Cluj-Napoca 
a Institutului de cer
cetări și proiectări de 
tehnologii pentru in
dustria sticlei și cera
micii fine „CERO“ și 
rezultatele obținute, in 
acest cincinal, pe linia 
lărgirii bazei proprii 
de materii prime — 
nisipuri Și caolinuri 
necesare industriei sti
clei și ceramicii, utili
zarea riolitului de Par- 
va la fabricarea porțe- 

lei valută prin renun
țarea la import. Ca 
rod al concepției pro
prii, se înscriu și cîte- 
va premiere industria
le : echipamentul e- 
lectroenergetic de ac
ționare pentrtl insta
lația de foraj F-400 (in 
colaborare cu institu
tul de cercetări și 
proiectări electroteh
nice București) ; sta
ția capsulată în hexa- 
florură de sulf (un 
produs care concen
trează într-un volum 
foarte mic toate com
ponentele și funcțiile 
actualelor stații elec
trice din aer liber) ; 
echipamentul pentru 
încercarea în labo
rator și în exploa
tare a amintitelor sta
ții capsulate etc.

Eforturile specialiș
tilor de aici sint ori-

noi. care înlocuiesc im
portul, 
tuburi 
inserție 
precum 
care se
elemente pentru bobi- 
narea firelor.

Chimistul Ion Staicu, 
directorul Combinatu
lui de fibre sintetice, 
președintele comisiei 
de chimie din cadrul 
Consiliului județean de 
coordonare si valorifi
care a cercetării știin
țifice, ne precizează că 
la combinatul de fibre 
sintetice s-au realizat 
noi sortimente de fire

lanului etc. în afară 
de aceasta, aici s-au 
obținut coloranți, de- 
calcomanii, porțelan 
fosfatlc, ceea ce a con
dus la eliminarea unui 
important volum de 
importuri de materii 
prime. Cea mai recen
tă realizare a colecti
vului o constituie co- 
loranții sub glazură și 
pigmenții pentru ma
sele de porțelan color. 
Prin aceasta se obține 
o reducere a importu-

te desfășoară cum trebuie lucrările 
de recoltare a furajelor. De ce și 
acum, cind era normal ca totul să 
fie pregătit, sint încă probleme ne
soluționate ?

— Recent, comandamentul cen
tral pentru coordonarea lucrărilor 
agricole a analizat multiplele as
pecte ale desfășurării campaniei de 
recoltare * j 
cu buna întreținere 
agricole în condițiile 

a furajelor. concomitent 
a culturilor 
acestei pri-

șl sarcini 
parte. Ne 
minister, 
județene,

măveri, stabilind măsuri 
pentru fiecare acțiune in 
revine nouă, cadrelor din 
de la organele agricole 
conducerilor și specialiștilor din con
siliile agroindustriale și din uni
tăți, obligația de a acționa energic 
și operativ, cu toată răspunderea 
pentru desfășurarea în bune condiții 
a lucrărilor de recoltare și însilozare 
a nutrețurilor. Principalul accent 
trebuie să-1 punem pe buna func
ționare a utilajelor de recoltare. 
Or, în această privință situația nu 
se prezintă peste tot așa cum tre
buie. Există și la această dată com
bine de siloz și cositori 
nereparate. Și nu numai din 
unor unități și centre de reparații 
ale agriculturii, ci și datorită fap
tului că întreprinderea mecanică de 
utilaj Medgidia, „Tehnometal" Ti
mișoara și uzinele „Semănătoarea" 
din Capitală nu au livrat la timp

mecanice 
vina

i

HR

mici fată de prevederile planului. 
Deși a trecut o perioadă scurtă de 
la intrarea în funcțiune a acestei 
unltăti economice, produsele sale 
sint tot mai solicitate de beneficia
rii interni și partenerii externi, ceea 
ce atestă atenția deosebită care se 
acordă aici calității produselor, ri
dicării parametrilor lor tehnici și 
funcționali. (Ilie Ștefan).

Foto : S. Cristian

entate și spre găsirea 
unor soluții de dimi
nuare a importurilor 
proprii, ca și a celor 
pe economie, prin rea
lizarea în cadrul acti
vității de micropro- 
ducție a unor piese 
sinterizate din pulberi 
metalice, execuția de 
comutatoare pentru 
transformatoare de 
cuptoare, termocopii 
pentru urmărirea în 
exploatare a transfor
matoarelor mari, tra- 
ductoare magneto- 
elastice pentru cîntă- 
rire tehnologică și mă
surare a forțelor — 
toate acestea reduclnd 
importul în anul cu
rent, numai la nivelul 
întreprinderii „Elec- 
troputere", cu 5,5 mi
lioane lei valută. (Ni- 
colae Petolescu).

vopsite în masă. Noua 
tehnologie de vopsire 
asigură obținerea unei 
uniformități a colori
tului si O economie de 
circa 2,5 kW/h energie 
pe tona de produs. De 
asemenea, aici s-au 
mai realizat trei im
portante agregate în 
premieră pe tară, care 
au fost omologate si 
testate pentru a fi uti
lizate la producerea fi
brelor și firelor sinte
tice. Ele reduc efortul 
valutar cu peste 1.5 
milioane lei valută. 
(Manole Corcacl).

lui la astfel de colo- 
ranți de circa 8 mili
oane lei valută pe an.

Această prestigioasă 
unitate de cercetare 
dispune și de un pu
ternic sector de micro- 
producție care valori
fică, in primul rind, 
rezultatele cercetării. 
La nivelul acestui cin
cinal valoarea micro- 
producției se va ridi
ca aici la aproape 150 
milioane lei. (AI. Mu- 
reșan).

piesele de schimb necesare. Adău
găm, totodată, că la solicitările uni
tăților agricole, I.M.U.-Medgldia s-a 
angajat să modernizeze 970 combine 
de furaj tip CAF, dar din acestea nu 
au fost livrate decît 600.

Desigur, lucrările de strîngere a 
furajelor nu pot fi mecanizate în 
totalitate. Iată de ce, în cooperati
vele agricole este necesar să fie 
organizate și echipe de cosași, retri
buirea acestora urmînd să se facă 
în acord global. Trebuie practicate 
acele forme de cointeresare» care să 
permită strîngerea tuturor cantită
ților de furaje, evitarea unor si
tuații din anii precedenți, cînd ierburi 
valoroase rămîneau necosite, iar 
furajele grosiere — paiele și cocenii 
— putrezeau pe cîmp. în altă ordine 
de idei, operativ, unitățile agricole 
și consiliile agroindustriale au obli
gația să analizeze cum se desfășoară 
lucrările de recoltare a furajelor, ce 
cantități au fost depozitate, care 
este calitatea lor, pentru a putea fi 
luate măsuri imediate și nu atunci 
cînd este prea tîrzlu. De asemenea, 
apreciez că există importante can
tități de masă verde din așa-zisele 
„resurse întîmplătoare", de pe șan
țuri și din zone limitrofe ale dru
murilor, șoselelor, căilor ferate etc. 
Toate acestea trebuie cosite de către 
deținătorii de animale și folosite cu 
chibzuință în hrana vacilor și oilor.

Acțiunile la care ne-am referit tre
buie să preocupe permanent și stă
ruitor cadrele de conducere și spe
cialiștii din unitățile agricole, direc
țiile agricole județene. Există reale 
posibilități ca în acest an să asi
gurăm o bază furajeră puternică. 
Important este ca, încă din această 
primă etapă, să strîngem, să conser
văm și să depozităm furajele în 
condiții bune, pentru a satisface 
integral cerințele zootehniei.

Zootehnistul 
din oraș 

însemnări despre 
un bun gospodar 
din orașul Agnita
Rîndurile de față sint așternu

te cu bucuria de a fi cunoscut 
un adevărat gospodar. Se nu
mește Laurențiu Andrei; un 
munte de om, cu două miini 
mari ca două lopeți. L-am in- 
tilnit în orașul Agnita din ju
dețul Sibiu, meleaguri pe care 
sint mii de gospodari ca el. Nu 
intimplător aici, in județul Sibiu, 
se află mulți dintre performerii 
țării, răsplătiți cu înalte ordine 
ale republicii pentru producțiile 
mari de carne, lapte, lină, 
brinză, livrate statului.

Dacă m-am oprit la el, două 
au fost motivele : intii, pentru 
că îngrijirea animalelor este la 
acest om o îndeletnicire „printre 
picături", in afara orelor de ser
viciu. In al doilea rind, pentru 
că este un crescător de vite care 
trăiește la oraș. Oricine înțelege 
că nu-i deloc un fapt oarecare 
să te afirmi ca mare crescător 
de animale la... oraș.

Vorbește apăsat, rar, in fru
moasa limbă a locului, despre 
pasiunea lui de-o viață : „Din 
fragedă pruncie am avut dragos- 
teai pentru animale. De dragul 
lor am argățit pe la alții, că 
tata nu avea atita stare ca să 
poată face un rost cum trebuie 
celor nouă copii cîți a avut. O 
mare bucurie a vieții mele am 
trăit-o atunci cind am avut pro
priile mele animale. De atunci 
pînă azi, și sint tare mulți ani, 
nu m-am despărțit de ele. Mai 
ales in timpurile de azi, cind 
statul iți dă atît ajutor, cind te 
încurajează pe diverse căi, este 
o mare ușurare și, de ce să nu 
spun, și un mare ciștig să crești 
animale".

11 ascult și notez cu sîrg : In 
anul 1978 a contractat cu statul 
200 hl de lapte (adică 2 vagoane) 
și peste zece tone de carne. Anul 
trecut a contractat peste 100 hl 
lapte și circa 30 tone de carne. 
Pentru acest an are angajat un 
contract de livrare către stat 
pentru 100 hl de lapte și 4 vite 
adulte, 11 viței și 1 porc. 
Intr-adevăr, gospodăria lui este 
de multă vreme o mică uzină de 
carne și lapte pentru fondul cen
tralizat al statului.

Intrebindu-l cum reușește si 
se descurce pe două fronturi, 
aflu că, obișnuit, la 4 dimineața 
este în picioare, impreună cu 
soția. Pînă la șase, șase și ju
mătate. toate treburile cu 
animalele sint terminate. In 
discuția purtată cu tovarășul Ilie 
Bărdas, secretarul adjunct al 
comitetului orășenesc de partid, 
acesta remarca: „Vara, cind 
orașul abia se trezește, Lauren- 
țiu deja se întoarce de la pășune 
cu bidoanele pline cu lapte".

Sdttrto‘**M#lalelor  din- 
curte rămine pe mina soției. 
Seara, din nou .împreună. Și așa 
mereu, zi de/zi.

Nu-i obositor acest regim de 
lucru 2

— Pentru noi, nu. Slntem 
obișnuiți. Și apoi, cind iți place 
o treabă, mai simți oboseala ? 
Nu tic ci nu avem venituri fru
moase de pe urma animalelor, 
dar nu asta-i prima. Chiar si 
concediile de odihnă mi le pe
trec de ani și ani la cosit de fin. 
In situația noastră de oameni 
fără copii, cu ceea ce am ago
nisit o viată întreagă, am putea 
trăi fără să mișcăm un pai de 
jos. Avem tot ce ne trebuie in 
casă ; de la autoturism, la mo
bilă și televizor. V-o spun din 
nou : nu putem trăi fără anima
le in curte. Așa sintem noi obiș- 
nuiți.

Face o pauză. Si apoi adaugă : 
„Din păcate, multi au pierdut 
deprinderea asta și azi nu mai 
pot suporta nici măcar călcătura 
animalului. Multi s-au boierit. 
Cu ani in urmă, unii s-au dus 
chiar la primărie să-i ceară pri
marului să-mi interzică să mai 
cresc animale, sub pretextul că 
vacile poartă noroi pe copite și 
murdăresc trotuarul. Primarul 
de pe atunci, om cu scaun la 
cap, le-a răspuns cu o întreba
re : voi cite vite aveți acasă 7 
Ei au răspuns : nici una. Apoi 
primarul a încheiat : vedeți, de 
aceea ține Laurențiu vite mul
te. De lapte și de carne, orașul 
nu se poate lipsi. E și păcat aici, 
la noi. unde sint atitea pășuni 
grase de jur împrejurul orașu
lui, să nu crești animale. Si la 
oraș poți fi crescător de anima
le. Totul e să ai pasiunea mun
cii. Animalul nu-i mașină, să 
apeși pe buton si să-l pui să lu
cre. Ca să ai foloase maxime de 
la el. trebuie să-l îngrijești cu 
tragere de inimă, să-l intelegi 
bine, să-ți fie drag. Asa văd eu 
bunul mers al lucrurilor. $i-i 
păcat să nu iasă treaba bună 
cind e atît de necesar si este 
atît de mare interesul în ridica
rea agriculturii, a zootehniei".

Sint gindurile unui om munci
tor față de tara sa, pe care și-o 
dorește tot mai mindră. mai bo
gată, mai înzestrată.

Ioan ERHAN

TÎRGOVIȘTE:

Primul pas spre 
un modern obiectiv 

industrial - 
LAMINORUL DE 
PROFILE MICI

Pe platforma Industrială a 
municipiului Tîrgoviste au 
Început lucrările de montaj la 
laminorul de profile mici, un nou 
și modern obiectiv industrial de 
mare capacitate. Odată cu fixa
rea primei plăci de bază la una 
din cele 11 caje ale liniei de la
minare. montorii de la între
prinderea de construcții si mon
taje metalurgice Tîrgoviște și-au 
concentrat forțele ne principale
le zone ale laminorului. (Gh. 
Manea).
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„ȘCOALA PROFESORILOR" 
-între deziderate și realitate

Ce gîndesc și cum acționează cadrele didactice din județele Buzău și Iași în legătură cu pregătirea lor profesională

Statuile cetâtii
Prin prezenta lor. monumen

tele istorice ti de artă conferă 
un plus de atracție ti- frumu
sețe orașului, constituind adevă
rate repere ale devenirii noas
tre. Aceasta a fost ti rațiunea 
pentru care primăria municipiu
lui Brăila a achiziționat un nu
măr de 11 statui, după care a 
efectuat studii si sondaje de opi
nie in rindul cetățenilor pentru 
găsirea celor mai potrivite locuri 
de amplasare a acestora. O idee 
inspirată. Locurile de amplasare 
a primelor două statui au întru
nit sufragii cvasiunanime. Una 
(„Victorie", a sculptorului Victor 
Postelnicu) a fost ridicată pe 
Bd. Karl Marx, iar a doua („Rod 
bogat", autor Justin Năstase) 
poate fi admirată in fața casei 
agronomului. Nici nu se putea 
o alegere mai fericită. Să spe
răm că ti celelalte 15 se vor 
bucura de aceeași atentie.

Ca la carte!
Secția pentru copii a bibliote

cii județene din Tg. Mures nu
mără zeci de mii de volume in 
limbile română, maghiară, ger
mană, rusă, franceză, engleză, 
din cele mai variate domenii : 
beletristică, știință ti tehnică, 
artă plastică, dicționare si tra
tate etc. Aici au loc zilnic pre
zentări de cărți, expoziții de artă 
plastică, montaje literare, ore de 
basm, ședințele cenaclurilor lite
rare ale școlilor din oraș. Pragul 
bibliotecii este trecut zilnic de 
peste 800 de copii tîrgmureșeni, 
români, maghiari ti de alte na
ționalități. care Ui găsesc aici o 
a doua scoală si familie, comple- 
tîndu-și in chip fericit instrucția 
ti educația.

Totul, pinâ la... 
carufd

Mihai Mareu din Răzvad, ju
dețul Dîmbovița. a încercat... vi
gilenta paznicilor de la mai 
multa unități, ajungtnd el însuti 
să se considere nu un hot oare
care, ci unul foarte norocos. Cind 
a ieșit eu o autofurgonetă de la 
o unitate din Viforita. portarul 
l-a salutat eu mina la chipiu, iar 
ofițerul de serviciu i-a urat drum 
bun. Apoi, paznicul de la Între
prinderea de utilaj petrolier, de 
unde a furat o autodubă cu 
inscripția „Asistenți tehnică", șe
dea toropit de plictiseală ti nu 
i-a acordat nici o atenția. Apoi, 
la dispensarul T.B.C. a găsit o 
autosanitară cu ușa descuiată ti 
eu cheile in contact. Parcă toc
mai pe el îl aștepta;,.
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„Școala profesorilor" — termen ge
neric sub care, pe diferitele trepte 
ale invățâmintului, sînt cuprinse nu
meroase și felurite acțiuni menite să 
realizeze o permanentă situare a ca
drelor didactice în actualitatea cea 
mai fierbinte a domeniului de spe
cializare, a teoriei și practicii peda
gogice de la noi și din lumea în
treagă. Fie că e vorba de sistemul de 
pregătire și susținere a gradelor di
dactice — definitiv, II și I — de 
sistemul reciclării periodice a perso
nalului didactic pe specialități sau de 
formele curente de îmbogățire a ca
lificării profesionale, „Școala profe
sorilor" este menită să contribuie 
nemijlocit, efectiv, la înfăptuirea ace
lui salt spre o nouă calitate în învă- 
țămînt, deziderat major formulat în 
documentele Congresului al XII-lea 
al partidului nostru, înscris ca obiec
tiv prioritar în chemarea adresată în
tregului personal didactic de primul 
Congres al educației și învățămîntu- 
lui.

Pornind de la aceste deziderate de 
principiu, am adresat unor cadre di
dactice — din județele Buzău și Iași 
— două întrebări :

• CE GÎNDIȚI DESPRE NECESI
TATEA PROPRIEI PERFECȚIO
NĂRI PROFESIONALE?

• CUM ACȚIONAȚI PENTRU 
REALIZAREA SA?

Notate succint, răspunsurile nu di
feră prea mult în formă. Buzoienii 
afirmă :

— Poate mal mult declt tn alte do
menii, munca noastră la catedră este 
pindită de rutină, de monotonie și 
formalism. Perfecționarea trebuie să 
fie o permanentă căutare și aflare a 
unor modalități mai noi, interesante, 
accesibile, atrăgătoare de predare a 
cunoștințelor, de antrenare a elevilor 
la învățătură — ing. Nicolae Apostol, 
directorul Liceului industrial nr. 2.

— Anii facultății au trecut cam de 
multișor, lumea, știința au evoluat 
spectaculos. Profesorul nu se mai 
poate baza numai pe ce a acumulat 
atunci. El trebuie să fie un „student 
perpetuu", în sensul pozitiv al cuvin- 
tului, dacă vrea să-și onoreze profe
siunea, să fie demn de respectul ele
vilor săi — prof. Constantin Ivănes- 
cu, directorul Școlii generale din co
muna Poșta Cilnău.

— Cînd facem asistențe la clasă 
obișnuim să apreciem : profesorul a 
predat o lecție frumoasă, dovedește o 
bună pregătire ! Mai rar ne între
băm însă : ce au înțeles elevii, cu ce 
s-au ales după respectiva lecție ? — 
prof. Marla Apostoîu, inspector ge
neral al Inspectoratului școlar ju
dețean.

La rindul lor, ieșenii exprimă con
vingeri la fel de edificatoare :

— Nici un moment, oricît de mulți 
ani ar avea la catedră, profesorul 
nu-și poate permite să vină nepre
gătit In fața elevilor, să se lase de
pășit de aceștia sub aspectul infor
mării științifice, de actualitate — 
prof. Aurora Tudose, director ad
junct, la Liceul de științele naturii 
„Emil Racoviță".

— Perfecționarea pregătirii cadre
lor didactice trebuie îmbinată efectiv 
cu acțiunile care se întreprind în 
școală pentru modernizarea predării 
cunoștințelor. încercăm să realizăm 
acest deziderat prin lucrările pentru 
obținerea gradului I sau prin lucră
rile de Încheiere a etapei de reciclare

cesului lnstructiv-educativ, pe cu
noașterea noilor realizări științifice 
de referință, devin, după susținere, 
adevărate instrumente de renovare a 
tehnologiei didactice. Este cazul lu
crărilor „Aspecte ale perfecționării 
predării geografiei la clasa a V-a“ 
aparținind profesoarei Maria Iones- 
cu ; „Tipuri de lecții la științele so
ciale" de prof. Minei Mareu ; „Meto
dica de instruire practică la clasa a 
IX-a“, autor maistrul instructor Mir
cea Brehuescu. Inginera chimistă 
Victoria Scarlat, directoarea Liceului 
industrial nr. 3 din Iași, își concepe 
lucrarea pentru gradul I nu numai ca 
o obligație statutară, ci ca o necesita
te stringentă a procesului lnstructiv- 
educativ din liceu, ca o modalitate

• Permanenta perfecționare — imperativ major al profe
siunii didactice • Frecvența obligatorie nu înseamnă în
totdeauna și participare efectivă • Unde se certifică efi

ciența modalităților de perfecționare

— prof. Valerian Dragu, directorul 
Școlii generale nr. 13.

— în sondajele noastre prin școli 
lntîlnim tot mai numeroși profesori 
care nu mai pot lucra „tradițional", 
care abordează modalități diferite 
de lecție, s-au deprins să-și auto- 
aprecieze rezultatele în funcție de 
obiectivele concrete ale procesului de 
invățămint — dr. Pelaghia Popescu, 
de la centrul de științe sociale al 
Universității „Al. I. Cuza".

Diferențieri apar atunci cind sînt 
formulate răspunsurile la a doua în
trebare, respectiv la modalitățile de 
realizare a perfecționării profesorale.

Profesorii buzoieni cu care am 
stat de vorbă au invocat, mai ales, o 
seamă de dificultăți (desigur, reale) 
pe care le intîmpină în această pri
vință : instabilitatea unor programe 
și minusurile unor manuale, progra
marea nu prea judicioasă a ciclurilor 
de perfecționare, faptul — relevat de 
prof. S. Cremarenco, de la Liceul de 
matematică-fizică „B. P. Hasdeu" : 
„Avem suficiente forme de perfecțio
nare a propriei pregătiri, dar nu dis
punem întotdeauna de timpul nece
sar pentru aprofundarea cunoștințe
lor parcurse" etc.

în schimb, profesorii ieșeni ne-au 
oferit exemple ale preocupărilor lor 
efective de perfecționare. Departe de 
veleități de originalitate cu orice preț, 
de cercetări savante, multe din lu
crările pentru obținerea gradului I, 
bazate pe analiza aprofundată a pro

eficientă de integrare a Invățămintu- 
lui cu cercetarea și producția. Tema 
abordată : o problemă concretă a sta- 
ției-pilot de producție a liceului — 
recuperarea apelor reziduale de la 
folosirea acetatului de calciu. Tot 
astfel, preocupări lăudabile de ridi
care a calității pregătirii profesionale 
pot fi descifrate la Liceul „E. Racovi
ță", de exemplu, în expoziția — per
manent înnoită — de material didac
tic original pentru fizică, chimie, 
biologie, conceput de elevi sub direc
ta îndrumare a profesorilor lor, sau 
în expoziția de cărți și publicații rare, 
colecționate (și comentate în clasă, la 
lecții) de profesorii de limba ro
mână.

N-au lipsit însă, tn ambele județe, 
nici referirile — este drept, cam eva
zive — la aspectele mai puțin mulțu
mitoare din această complexă acțiune 
de perfecționare profesională a ca
drelor didactice. Interlocutorii noștri 
au relevat, bunăoară, formalismul 
unor reuniuni ale cercurilor pedago
gice, în care cineva face un referat, 
cu mai multe sau mai puține elemen
te de noutate și originalitate, și toți 
ceilalți participant (profesori de ace
eași specialitate din localitate sau 
din zonă) ascultă pasivi ; ineficienta 
unor așa-zise schimburi de experien
ță, efectuate de regulă numai în uni
tăți școlare „model", dotate exemplar, 
in care se dau „oaspeților" sfaturi 
bune, dar pe care aceștia nu le pot 
aplica în practică din lipsa condițiilor

adecvate ; ca și la caracterul, pre
ponderent teoretic, al stagiilor de re
ciclare, cu insuficiente referiri la mo
dalitatea transpunerii în activitatea 
instructiv-educativă, în lecții, a nou
tăților științifice (cele mai multe din
tre acestea au loc în vacanțe, cind nu 
există posibilitatea de realizare a 
unor aplicații practice, în clase, cu 
elevii).

în ultima instanță, după cum s-a 
menționat, valoarea, eficienta acțiu
nilor și modalităților de perfecționa
re a cadrelor didactice se certifică, 
se evidențiază în nivelul de cunoș
tințe al elevilor, în modul cum ab
solvenții reușesc să se integreze în 
muncă, în viață. Faptul că numeroși 
absolvenți, clase întregi chiar, de la 
liceul ieșean „E. Racoviță" reușesc 
în învățămintul superior de profil, că 
mulți absolvenți ai Liceului industrial 
nr. 3 din Iași și Liceului industrial nr. 
2 din Buzău se integrează cu rapidi
tate și eficiență în producție este, de
sigur, elocvent și pentru eforturile de 
perfecționare ale profesorilor. Dar a 
devenit aproape proverbial in lumea 
școlii, ca un adevărat „lanț al slăbi
ciunilor", acest „lanț al reproșurilor" 
pe care universitarii îl fac profesori
lor din liceu, aceștia profesorilor din 
gimnaziu, iar aceștia învățătorilor din 
ciclul primar, privitoare la minusuri
le din pregătirea științifică și prac
tică a elevilor. Nu ni s-a putut relata 
însă nici un caz concret cînd aseme
nea reproșuri să capete și o bază ști
ințifică, de analiză obiectivă, a cali
tății necorespunzătoare a pregătirii 
unor elevi pe care o scoală sau alta, 
un ciclu sau altul i-au trimis în ci
clul imediat următor.

— Ne-am putea crea singuri un 
astfel de cadru organizat de analiză 
— susținea ing. Marla Andries, di
rectoarea Liceului industrial „Vic
toria" din Iași. Profesorii din li
cee merg, an de an. în scoli ge
nerale. îndeosebi din mediul ru
ral. pentru a sprijini orientarea 
școlară și profesională a elevilor, 
pentru a-și recruta viitorii elevi. Cu 
prilejul unor asemenea intîlniri ei ar 
putea comunica colegilor lor din aces
te școli cum s-au comportat elevii din 
seriile anterioare, ce goluri în cu
noștințe au avut si. mai mult chiar, 
ar putea da o mînă concretă de aju
tor In elucidarea unor capitole din 
programe, în modernizarea unor teh
nologii didactice.

O opinie rațională, la care sub
scriem.

Florlca D1NULESCU 
Dumitru DĂNAILA 
corespondentul „Scinteii*

Constantin N. VELICHI

Ultima încercare « fost ■ la I 
CLA.P. Raciu. de unde s-a mul- | 
țumit eu o căruță eu cai. Dar 
cind si dea bice cailor, coopera- ■ 
torii l-au luat de guler si l-au I 
dat pe mina miliției. •

Adormit lingă 
butoi |

O întîmplare hazlie si nu prea 
s-a petrecut în comuna Pui. din I 
județul Hunedoara. De la o vre- | 
me, de cite ori vedea că vecinul 
său pleacă de acasă, un anume ■ 
Marinca FiUp se furișa în po- I 
dul casei acestuia, iar de aici în * 
pivniță, unde se afla un butoi cu 
țuică. După ce isi făcea... plinul, I 
Marinca se ducea spre casă pe | 
trei cărări. Deunăzi, mai înse
tat si mai lacom ca de obicei, a I 
zăbovit peste măsură în vreajma | 
butoiului. Intre timp, Bachus cu 
Morfeu și-au dat mina si Marin- | 
ca al nostru a adormit buștean I 
chiar lingi butoi, unde l-a gă
sit stăpînul acestuia. Acum ur- I 
mează să achite— consumația.

A scăpat ca 
prin... urechile 
stil pi lor

Un cetățean din comuna Juri- 
lovca, județul Tulcea, C. Milea, 
bucuros nevoie mare ci și-a 
cumpărat mașină mică, s-a gin- 
dit să facă prima plimbare de 
probă. De la volan urmărea stil- 
pii de telegraf de pe marginea 
drumului. La ieșirea din sat, a 
nimerit chiar Intr-un stilp de te
legraf. Deși mașina s-a făcut 
zob. el a scăpat ca prin minune. 
Nu a scăpat insă de răspundere, 
intruclt și-a permis să circule 
fără permis de conducere.

„Persoană 
respectabilă"

— Am auzit că aveți nevoie de 
o butelie de aragaz. Dacă datl 
un aconto și dacă aveți încredere 
într-o persoană respectabilă ca 
mine..."

„Persoana respectabilă" era 
Maria Tomescu. laborantă la 
Combinatul de prelucrarea lem
nului din Tg. Jiu. După ce a în
casat de la mai multi cetățeni de
ferite sume de bani pe simple... 
promisiuni, a fost judecată si 
amendată cu 5 000 de lei.

In loc ca Maria Tomescu să-și 
respecte persoana și cuvintul dat 
că asemenea fapte nu va mai să- 
virși. a luat din nou, de la un 
alt cetățean, o sumă de bani, tot 
In schimbul promisiunii că-i va 
face rost de butelie. A ajuns din 
nou la tribunal. De data aceas
ta — ne informează C. Banta, 
președintele judecătoriei Tg. Jiu 
— „persoana respectabilă" a fost 
condamnată la șase luni închi
soare.
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„România
De curînd. Editura 

științifică și enciclope
dică.ne-a oferit p.nxmă 
sinteză istorică. Scrisă, 
de profesorul 'Con-' 
stantin N. Velichi de 
la Universitatea din 
București, lucrarea 
„România și renaște
rea bulgară" prezintă, 
intr-o expunere siste
matică, tradițiile de 
prietenie și solidarita
te româno-bulgară cu 
rădăcini împlintate a- 
dînc în trecutul isto
ric, sprijinul de o în
semnătate deosebită 
acordat de țara noas
tră mișcării de eman
cipare culturală și eli
berare națională a po
porului vecin.

Pagini nenumărate 
In cronica acestor tra
diții" s-au scris în 
evul mediu, cind în
cercările de elibera
re a Bulgariei de sub 
stăpînirea otomană au 
fost sprijinite de 
voievozi precum Ian- 
cu de Hunedoara, Vlad 
Dracul. Vlad Țepeș, 
Mihai Viteazul. Matei 
Basarab, Mihnea al 
III-lea. Șerban Canta- 
cuzino și Constantin 
Brincoveanu. Mai tîr- 
ziu. în a doua jumă
tate a secolului al 
XVIII-lea și în pri
mele decenii ale celui 
de-al XIX-lea. in 
urma intensificării o- 
primării turcești și în 
condițiile războaielor 
ruso-turce, multi bul
gari își găsesc tempo
rar refugiu în țările 
române, din rîndurile 
lor formîndu-se o 
nouă intelectualitate 
și nenumărate cadre 
revoluționare.

Dintre evenimentele 
cu puternică inrîurire 
pentru formarea con
științei naționale și ri
dicarea culturală a po
porului bulgar — des
fășurate pe teritoriul 
românesc — autorul 
subliniază apariția pri
mei tipărituri in lim
ba bulgară moder-

și renașterea bulgară"
nă. „Chirlaoodromlon" 
(Cartea de predici) a 
lui. Sofronie, de Xrata.„ 
(Rîmnicu-Vîlcea. 18Q6), 
șl a celui dintîi ^Abe
cedar al lui' Petăr Be
ton (Brașov. 1824); 
devenit principala car
te de Invățămint în 
școlile nou înființate 
în Bulgaria și reeditat 
la București în 1841. 
1847 și 1850. In același 
timp, autorul acordă 
atenția cuvenită par
ticipării unor luptători 
bulgari la revoluția 
lui Tudor Vladimires-
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cu și la cea din 1848 
în țările române, și 
îndeosebi mișcărilor 
revoluționare ale emi- 
granților bulgari de 
la Brăila din anii 
1841—1843 (la a căror 
punere în lumină a 
adus, cu ani în urmă, 
o contribuție esen
țială).

Cititorul ia apoi cu
noștință. pe baza unei 
bogate informații, de 
activitatea revoluțio
nară a lui G. S. Ra- 
kovski. de incursiunile 
cetelor lui Panaiot 
Hitov și Filip Totiu, 
Hagi Dimităr si Ște
fan Karagea. de acti
vitatea organizatorică 
și jertfa lui Vasil 
Levski, de răscoala 
antiotomană din apri
lie 1876 și de epopeea 
eroică a lui Hristo 
Botev și a detașamen
tului său din mai ace
lași an, toate pornite 
din România, cu con
cursul generos al 
populației și al condu
cătorilor politici.

In cronica tradițiilor 
de colaborare o ponde
re importantă o dețin

raporturile culturale. 
Din cele 90 de ziare și 
reviste bulgărești.apă-, 
rute între .1850 și 1877, 
56 s-au tipărit în 
România. La Brăila 
s-a înființat. In 1869, 
„Societatea literară", 
devenită după elibe
rare. Academia Bulga
ră de Științe. Opere 
literare definitorii pen
tru epoca modernă, 
cum sînt cele ale lui 
G. S. Rakovski. D. Ve- 
liksin. L. Karavelov, 
Hristo Botev. Ivan 
Vazov, au fost tipări
te în orașele noastre ; 
tot aici s-au plămădit 
unele din primele 
creații poetloe din li
teratura bulgară mo
dernă și și-a desfășu
rat activitatea pionie
rul teatrului bulgar 
Dobri Voinikov.

In final, autorul in
sistă asupra pregătirii 
(în 1877) în tabăra de 
la Ploiești a legiunii 
bulgare de 6 000 de 
luptători, legiune ce a 
dat un greu tribut de 
sînge în luptele de la 
Kazanlik, Stara Zago- 
ra si la pasul Șipka. 
în același timp, sint 
reliefate acțiunea cu
rajoasă a armatei ro
mâne și jertfa eroică 
a celor 10 000 de ostași 
români morți si răniți 
în războiul pentru in
dependenta patriei lor 
si pentru eliberarea 
poporului bulgar.

Volumul „România 
și renașterea bulgară" 
aduce o contribuție 
deosebită la cunoaște
rea aprofundată a tra
dițiilor de colaborare 
și prietenie dintre po
poarele român și bul
gar, tradiții pe care 
prezentul socialist le 
îmbogățește. Ie înaltă 
pe o treaptă nouă. în 
folosul popoarelor 
noastre, al cauzei păcii 
si socialismului.

Prof. univ. dr. 
G. MIHAILA /

In Simeria 
exotică

Arboretumuli din Simeria, 
ce se întinde pe o suprafață 
de aproape 70 ha, numără în 
prezent peste 2 000 de specii 
și varietăți de arbori și ar
buști exotici, rari sau unici in 
țara noastră, foarte multi din 
vegetația asiatică, a Chinei, 
Japoniei, precum șiaAmeri- 
cii de Nord. Este un loc mult 
căutat de turiștii din țară și, 
de peste hotare pentru inte
resul botanic, forestier, pei
sagistic. educativ, pe care îl 
reprezintă acest minunat colț 
al naturii. Anual, peste 
100 000 de vizitatori admiră 
aici minunățiile naturii, 
printre care și aceste „vaze 
de cristal" care nu sînt 
altceva decît niște ferigi. 
(Foto : Virgil Onoiu).

Rubrică realizată de 
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii

<CrOMĂNIA-FILMu prezintă: A

„Ion — Blestemul pămîntului, blestemul iubirii“

La cererea spectatorilor, „ROMANIA-FILM" prezintă intre 2—8 iunie, 
la cinematograful PATRIA din Capitală : „ION — BLESTEMUL PAMIN- 
TULUI, BLESTEMUL IUBIRII", o producție a Casei de filme 5, realizată 
după romanul ION de LTVIU REBREANU ; scenariul : TITUS POPOVICl ; 
regia: MIRCEA MUREȘ AN ; imaginea: ION MARINESCU ; muzica : 
GHEORGHE ZAMFIR. Interpretează : Serban Ionescu, Ioana Crăciunescu, 
Sorina Stănculescu, Valentin Teodosiu, Petre Gheorghiu, Ion Besoiu, Octa
vian Cotescu, Tamara Buciuceanu, Catrinel Dumitrescu, Rodica Negrea, 
Romeo Pop, Leopoldina Bălănuță, Costel Constantin, Ion Hidișan și Va
leria Seciu.

Al V-lea Congres 
Național de Radiologie

Vineri s-a încheiat la București 
cel de-al V-lea Congres National de 
Radiologie, prestigioasă manifestare 
științifică. In ședința finală au 
fost prezentate concluziile știin
țifica desprinse In cursul dezbate
rilor, concluzii ce definesc princi
palele jaloane pentru o strategie 
modernă In tratamentul cancerului 
bronhopulmonar, diagnosticul și 
tratamentul tumorilor mediastinale, 
pentru aplicarea pe scară largă a

★
Al V-lea Congres Național de 

Radiologie (28—30 mai a.c.) s-a 
constituit lntr-un eveniment al vie
ții noastre mediaale. El a permis 
schimburi de experiență utile între 
sutele de specialiști din Întreaga 
tară și reputați oameni de stiintă 
de la noi și de peste hotare. Așa 
cum arăta prof. dr. docent ION 
BÎRZU, președintele comitetului de 
organizare, schimbul de opinii în 
acest domeniu va permite lărgirea 
posibilităților de investigare a or
ganismului cu rezultate mult mai 
bune decît In urmă cu numai cîte- 
va decenii. Astfel, în 1960. deși oa
menii erau afectați 
ca tn 1930, multe 
mal puneau în 
(bronhopneumonia.
tă, endocardita malignă, tuberculo
za ș.a.). Dacă In turnă cu 15 ani 
specialiștii întrunit! în reuniuni in
ternaționale dezbăteau calitatea 
imaginii radiologie©. în prezent ar
senalul pentru investigarea mai 
precisă a corpului uman a cunoscut 
un salt calitativ, o mutație extraor
dinară. Scannerul cu raze X (pentru 
realizarea căruia s-a atribuit premiul 
Nobel) este o tehnică nouă tomo- 
ghafică, computerizată, care vizuali
zează secțiuni din corp pînă la di
ferențieri extrem de fine ; organe 
cum slnt creierul, pancreasul, su
prarenalele. vasele de singe, inima 
ș.a„ pot fi mult mai precis analiza
te. ceea ce permite punerea unui 
diagnostic mai corect si tn conse
cință aplicarea unui tratament mai 
adecvat, refacerea cit mai rapidă a 
sănătății.

Comunicările referitoare la utili
zarea ultrasunetelor au scos In evi
dentă lipsa de nocivitate a acestora, 
ceea ce le face utile chiar si în 
explorarea fetusului.

Lucrările congresului, 
rate pe trei secțiuni.

\^lejuit dezbateri interesante, utile

de aceleași boli 
din ele nu 
pericol viata 
meningita acu-

repartl- 
au pri

izotopilor radioactivi tn practica 
medicală. Concluziile congresului 
vor fi puse la dispoziția Ministeru
lui Sănătății in vederea extinderii 
și generalizării celor mai eficiente 
metode de tratament.

în Încheierea lucrărilor, partici
panta la congres au adoptat textul 
unei telegrame adresate Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

★
cu privire la radiodiagnosticul afec
țiunilor bronhopulmonare și, In 
special, cancerul pulmonar, care 
beneficiază de explorările si 
tratamentele cu izotopi, redlnd viata 
multor oameni lipsiți de speranță 
cu cițiva ani în urmă 1

Al doilea domeniu care a polari
zat atenția specialiștilor este radio
terapia diferitelor afecțiuni, aplica
rea unei terapii complexe (în caro 
intră chirurgia, chimioterapia. ra
dioterapia și imunoterapia). care 
are ca scop stimularea mijloacelor 
proprii de apărare ale organismu
lui. în sfîrșit. a treia secțiune a 
dezbătut aspecte particulare ale 
aplicațiilor izotopilor radioactivi în 
diagnosticul și tratamentul actual 
și în perspectivă. Din multitudinea 
aspectelor dezbătute a reieșit clar 
că In prezent se depun eforturi in 
toată lumea pentru îmbunătățirea 
strategiei diagnostice si lărgirea 
aplicării tratamentelor radioizoto- 
pice. Una din problemele care a 
suscitat interes a fost cea a adap
tării specialiștilor radiologi la do
meniile noi pe care le solicită diag
nosticul modem, a infuziei celor 
mai noi cuceriri științifice — din 
domeniile fizicii, informaticii, teh
nicii — în practica medicală, cu a- 
plicabilltatea cea mai largă. Se poa
te spune că in prezent nu exiști 
sector al practicii medicale care să 
nu beneficieze de progresele înre
gistrate în domeniul radiologiei, In 
special tn ultimii ani. Cel de-al 
V-lea Congres național a Întărit 
convingerea participanților că prin 
schimbul larg de cunoștințe acu
mulate In scoli medicale din toată 
lumea vor apărea adevărate mutații 
In posibilitățile de intervenții, de 
ameliorare a multor suferințe care 
afectează Încă un număr mare de 
oameni.

Elena MANTU

Al 2-lea Salon de primă
vară al caricaturii, diminuat 
anul acesta ca participanți 
și număr de lucrări, și-a 
propus ca temă unică 
„Fluturii". Simbolul flutu
rilor a fost asociat lejeri- 
tății si inconstantei, ceea 
ce explică subtilitatea le
jeră a umorului., din for
ma actuală a Salonului de 
umor, ce seamănă mai 
mult cu un teatru de es
tradă improvizat pe glume 
ușoare. Cei douăzeci de ex
pozanți. cunoscut! din pre
să și unii cu renume bine 
meritat ca Matty. Chiriac, 
Poch. Taru. Cobar. Clau- 
diu. Ciosu, Bour. Timoc, 
Dragoș. Cucoș au meritul 
de a ne incita să gîndim 
la perspectivele caricaturii. 
De aceea, dacă acceptăm 
Salonul numai ca o expo
ziție, ce ne invită să 
ridem — din păcate unele 
caricaturi par a fi ilustrații 
la un manual de botanică 
— vom aprecia. în primul 
rînd, valoarea grafică a 
desenelor de o calitate ce 
le justifică pretenția de a 
fi artă si nu cenușăreasa 
celorlalte genuri artistice. 
Dacă vom privi carica
tura prin prisma unei 
tradiții bogate și strălu
cite la care și-au adus a- 
portul valoroși artiști ca 
Murnu. Ressu. Iser. Șirato, 
Steriadi, Jiquidi, Ross. V. I. 
Popa, ca o artă cu un ca
racter de masă, care con
stituie un mijloc de cunoaș
tere a vieții și societății și 
totodată de critică în spi
ritul progresului si uma
nismului, o artă ce implică 
un mecanism conventional 
permițind un joc verti
ginos al fanteziei, generind 
relații suprareale, absurde 
In combinarea amestecu
lui de real și fantastic, de 
logică rațională și intuiție.

de grotesc șl simbol, de e- 
femer și stabil. critica 
noastră devine, așa cum ar 
trebui să fie caricatura, 
caustică. Cu attt mai mult 
cu cît nu toti expozanții 
reușesc să sugereze și să 
ironizeze In imaginea flutu
rilor — asociat papillon-u- 
lui la gttul unui bărbat, cu 
aripile transformate in 
hirtil de o sută de lei, sau 
prinși in bolduri și așezați

nea expoziție se înscrie 
doar tn preocuparea carlca- 
turiștilor de a-și îmbo
găți mijloacele artistice, 
de a cîștiga favoarea pu
blicului prin desene agrea
bile, cu ironii picante. Oare 
acest drum, pe care se 
află antrenați caricaturiștii, 
va fi îndeajuns să găsească 
definiția contemporană șl 
eficienta activă și actuală 
a acestui gen artistic? Ei

Caricatura - marele 
absent din Salonul 
caricaturiștilor

caracterul activ, militant 
Ridiculizînd meschinăriile, 
nedreptățile și imperfec
țiunile, umorul înseam
nă și atitudine. Valoarea 
sa constă in contempora
neitatea sa. in sensul că 
el exprimă direcția pro
gresului moral, social, po
litic ; de aceea, dincolo de 
imaginea concretă vedem 
profilul unei noi lumi, mai 
bune. Umoristul este un 
critic, implicit, sardonic, 
intransigent, abil și cu cit 
forța sa demascatoare este 
mai evidentă rezultatul 
va fi pozitiv, constructiv.

Din cele mai vechi tim
puri omul fățarnic, abject 
și servil, zgircitul șl pala
vragiul, escrocul și lăudă
rosul. naivul și fricosul, 
lașii și lacomii sau dușma
nii patriei, monștrii morali, 
dușmanii păcii și binelui 
au constituit tinta Tisului 
ce a devenit o armă a de
mascării, vie, eficace, ca 
un erou cotidian.

ca ornament intr-un vas 
de flori — imaginea super
ficialității. de gură cască, 
de pierde vară, deși flutu
rii. ca simboluri tradițio
nale au. in general, semni
ficații mai profunde și di
verse. lirice și poetice.

Expoziția apare astfel ca 
un joc și exercițiu al ima
ginației. un concurs de 
poante șl de desene artis
tic executate, ca o ilus
trare a oelor ce „au fluturi 
în cap". Nu putem nega 
că unele caricaturi reușesc 
să opereze o trecere a idei
lor. să se implice In satiri
zarea unor fenomene mo
rale, amplificînd anumite 
laturi prin mijloace artis
tice și prin asocierea 
fluturilor ca niște imagini 
colate desprinse din ma
nualele școlare. O aseme-

au dreptate atunci cind 
consideră că pentru defini
rea caricaturii actuale des
cifrarea plăcerii de a ride, 
a cauzelor și efectelor rîsu- 
lui este o pornire justă. 
Nu putem concepe azi un 
artist satiric fără să cu
noască știința caracterolo
gici, a clasificării carac
terelor și formării lor. A- 
cestora li se adaugă Insă 
observația ascuțită, simțul 
ridiculizării, noțiunile de 
politică, etică și sociologie, 
implicate în arta carica
turii.

Umorul metamorfozează 
spiritul cel mai pașnic în 
refuzul de a se supune 
prejudecăților sociale și 
morale; el contribuie la a- 
firmarea voinței de elibe
rare a eului. De aici Înalta 
sa valoare. popularitate.

Salonul, deși arată că 
In rîndurile caricaturiști- 
lor s-a profesionalizat un 
umor facil, uneori gratuit 
și lipsit de strălucire, are 
meritul de a ridica cu 
stringență problemele . 
caturii contemporane, a 
organizării și stimulării A- 
cestui gen artistic pentru 
a-și ocupa locul demn în
cadrul artelor plastice la 
măsura tradițiilor și mai 
ales a posibilităților reale 
ale reprezentanților lui. 
Fiindcă poate singura con
cluzie „optimistă" din vi
zionarea acestui salon este
aceasta: există un poten-
tial artistic valoros și 
deschis realizărilor celor 
mai fructuoase. îl așteptăm 
întrupat în • manifestări ar
tistice mai consistente.

Mircea DE AC

(Urmare din pag. I)
Evident că nu. Ne continuăm Insă 

investigația și ajungem astfel Ia ing. 
Ilie Eremia, șeful depoului. De față 
la discuția noastră se află și secreta
rul comitetului de partid al depou
lui, tovarășul Aurel Petreanu. Din 
capul locului trebuie să spunem că 
părerile celor doi tovarăși cu muncă 
de răspundere în privința cazului 
R. Coțofană, nu diferă nici cu o iotă 
de ceea ce aflasem mai înainte. Ace
leași cuvinte elogioase la adresa mun
cii și comportării lui ; aceeași indig
nare față de practica de a ignora 
opinia conducerii colective a depou
lui de către regionala de căi ferate, 
respectiv divizia de tracțiune, care 
l-a preferat, în mod nedrept, pe pos
tul de maistru, pe Sandu Nicolae, că
ruia „nu-i prea place să se murdă
rească pe mîini". Ba, mai muit, aici 
am aflat cîteva fapte care ne-au 
condus spre esența problemei, dezvă
luind clar încălcarea legii nr. 12 pri
vind încadrarea în muncă. La 19 de
cembrie anul trecut tovarășul Ene 
Pîrvu, șeful diviziei tracțiune, sem
nează ordinul de trimitere la stagiu 
a celor 3 subingineri de la depoul 
Craiova, inclusiv a lui Sandu Nico
lae. La 5 ianuarie a.c.. depoul Craio
va trimite la divizia de tracțiune o 
adresă prin care propune ca R. Coțo
fană să fie trecut în funcția de 
maistru cu delegație pînă la ocupa
rea postului prin concurs (conform 
Legii 12/1971).

De la regională nici un răspuns. In 
schimb, la 8 ianuarie a.c., același to
varăș Ene semnează o decizie prin 
care In postul amintit este numit 
Sandu Nicolae, fără ca, în prealabil, 
să se ceară părerea sau să fie con
sultați factorii de conducere de la

depoul Craiova. Intre timp, R. Co
țofană muncea ca maistru și era re
munerat ca... lăcătuș, iar Sandu Ni
colae. plecat pentru efectuarea sta
giului, primea remunerație de... 
maistru ! Muncă pe care n-o făcuse 
nici o oră !...

Văzînd că nu reușesc cu adre
sele, șeful depoului, celelalte cadre 
de conducere hotărăsc, conform Legii 
nr. 12, să scoată postul la concurs. 
„Așa prevede legea, așa facem și

numesc, doar l-am și spus personal, 
cind a venit la mine cu șeful depou
lui, să mai aștepte pînă ce-și face 
stagiul Sandu. Este și el tot de la 
depou, nu ? Este subinginer, trebuie 
să avem grijă. Eu văd lucrurile mai 
larg".

Foarte bine că se privește „mai 
larg", dar ce are asta cu nedreptăți- 
rea unui om ? L-am întrebat pe to
varășul Ene, om apreciat dealtfel, 
el însuși fost muncitor la calea fe-

Un om cîștigâ concursul...
noi !“ La concursul organizat pe 
ziua de 8 aprilie a.c. s-au pre
zentat cei doi : atît R. Coțofană, 
cit și Sandu Nicolae. In timpul des
fășurării concursului au venit, „ca 
din întîmplare", și ing. Ene Pirvu 
personal, șeful diviziei de tracțiune, 
însoțit de ing. Petrescu, tot din divi
zia de tracțiune. Aceste... prezențe 
nu au putut să influențeze rezulta
tul concursului : R. Coțofană obține 
media 8,50, față de N. Sandu — 7
la oral și 7 la teză.

Se credea că lucrurile s-au limpe
zit in sfîrșit. Dar. incredibil : șeful 
diviziei tracțiune, Ene Pirvu, este cu 
totul de altă părere ! Ne exprimăm 
nedumerirea și... „Așa cum am pro
cedat este legal", au fost primele cu
vinte ale tovarășului Pîrvu, fără să 
știe că noi fusesem la depou, afla
sem părerea oamenilor, consultasem 
diferite acte. Cînd i-am spus toate 
acestea, a început s-o întoarcă. „Eu, 
de fapt, tot pe Coțofană voiam să-1

rată, dacă este adevărat ce se spune 
în legătură cu ing. Petrescu din di
vizia de tracțiune, care l-ar susține 
pe Sandu Nicolae... nepotul său. 
„Este adevărat, imi spune dînsul. A 
venit de cîteva ori la mine în această 
problemă. Să știți însă că am să văd 
și eu dosarul concursului. (Această 
discuție avea loc pe 13 mai și con
cursul se ținuse pe 8 aprilie). Și, dacă 
așa stau lucrurile, va fi încadrat pe 
post Coțofană. Pe Sandu îl aduc la 
regională, s-a și creat un post". Și, 
drept concluzie : „Așa sînt oamenii, 
una am discutat cu el și acum, uite, 
scrie pe la ziare". (! ?).

Aceasta este ceea ce a Înțeles din 
abuzul flagrant săvîrșit. Cu atît mai 
mult ne-am decis a sta de vorbă și 
cu directorul Regionalei C.F.R. Cra
iova, ing. Angheleanu Augustin. Am 
mers la dînsul împreună cu tovarășul 
Ene. Ne-am interesat și de soarta 
unui memoriu pe care Coțofană îl

adresase directorului regionalei po 
data de 29 aprilie a.c. Nu-și amintea. 
A fost chemat șeful biroului personal 
și invățămint. care, după cîteva mi
nute, a adus și memoriul. Fusese vă
zut de directorul regionalei, chiar la 
5 mai a.c. Dovada ? Apostila către 
șeful biroului personal și invățămint 
de a cerceta personal și informa. „Ai 
cercetat 1", este întrebat pe loc cel ce 
primise această misiune. „Parțial, 
i se răspunde. Urmează să cercetez 
fondul chestiunii și să vă informez". 
„Este adevărat, sîntem în termen. Să 
nu tărăgănăm însă chestiunea", a 
conchis directorul regionalei.

Este adevărat, rezolvarea acestui 
memoriu se încadrează în termenul 
legal și nu ne îndoim că 1 se va da 
o soluționare în spiritul adevărului, 
al legii. Iar învățămintele care se 
desprind cu ușurință din investiga
țiile privind acest caz sint deosebit 
de clare pentru factorii de răspun
dere de la Regionala C.F.R. Nici un 
pretext nu poate fi invocat pentru a 
călca legea orice manifestare de fa
voritism. pe bază de relații, a unor 
persoane. în dauna celor îndreptățiți 
trebuie respinsă ferm și hotă- 
rît — cu cît mai repede, cu atît mal 
bine.

Este timpul, credem, ca factorii de 
răspundere de la Regionala C.F.R. 
Craiova să facă din acest episod de 
nedorit un prilej de desfășurare a 
unei acțiuni educative în spiritul eti
cii și echității socialiste, al respectă
rii legii, pentru întregul colectiv de 
muncă. Ar fi nu numai o „recom
pensă" morală pentru un om care a 
fost nedreptățit, ci și o cerință pen
tru prevenirea pe viitor a unor ase
menea cusururi.



SClNTEIA - simbătă 31 mai 1980 PAGINA 5

MESAJUL DE SALUT
ADRESAT CELUI DE-AL 23-LEA CONGRES 

AL PARTIDULUI COMUNIST LUXEMBURGHEZ
Dragi tovarăși,
în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, to

varășul Nicolae Ceausescu, vă adresăm dumneavoastră, delegați ia cel de-al 
23-lea Congres al Partidului Comunist Luxemburghez, tuturor membrilor 
partidului, un călduros salut tovărășesc.

Comuniștii români urmăresc cu sentimente de solidaritate activitatea 
desfășurată de Partidul Comunist Luxemburghez pentru apărarea interese
lor oamenilor muncii luxemburghezi. întărirea unității de acțiune a tuturor 
forțelor muncitorești, democratice și progresiste in vederea împlinirii aspi
rațiilor fundamentale ale poporului luxemburghez, pentru victoria cauzei 
progresului, democrației și socialismului.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima satisfacția fată de bunele ra- 
portui-i ce se dezvoltă între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
Luxemburghez. întemeiate pe egalitatea in drepturi, respectarea principiilor 
independentei si neamestecului in treburile interne, a dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora linia politică, tactica și strategia revoluționară corespun
zător condițiilor istorice, naționale și sociale din propria tară.

Avem convingerea că dezvoltarea conlucrării reciproce dintre partidele 
noastre va servi interesele întăririi prieteniei și colaborării dintre popoarele 
român si luxemburghez, al extinderii bunelor relații dintre România si Lu
xemburg. al cauzei păcii în Europa și in întreaga lume.

Vă adresăm urările noastre de succes în desfășurarea lucrărilor Con
gresului, în îndeplinirea hotărîrilor ce le veți adopta, în activitatea consacrată 
triumfului cauzei păcii, democrației și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Dezvoltarea colaborării tehnico-științifice 
dintre România și Uniunea Sovietică

Vineri dimineață au început la 
București convorbirile oficiale dintre 
delegațiile română și sovietică pri
vind dezvoltarea colaborării tehnico- 
științifice dintre cele două țări. De
legația română este condusă de to
varășul Ion Ioniță, viceprim-ministru 
al guvernului, iar cea sovietică de 
Gurii I. Marciuk, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al U.R.S.S. pen
tru l :‘nță și Tehnică.

A im>. malizat, in spiritul înțele
gerilor t abilite cu prilejul intil- 
nirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S., stadiul actual al acțiunilor 
de cooperare in domeniul cercetării 
științifice și dezvoltării tehnologice 
dintre România și Uniunea Sovietică.

Din partea oamenilor de știință din 
U.R.S.S., conducătorul delegației so
vietice a rugat să se transmită tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prim viceprim-mi
nistru al guvernului, președintele 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, un călduros salut, îm
preună cu urări de noi succese în 
multilaterala și prestigioasa activita
te pe care o desfășoară.

Deschiderea expoziției „Realizările științei 
și tehnicii sovietice"

Tn continuare, delegația sovietică 
■ participat la deschiderea expoziției 
..Realizările științei și tehnicii sovie
tice", găzduită de Palatul sporturilor 
și culturii din Capitală.

La inaugurare au participat tova
rășii Ion Ursu, prițn-vicepreședintele 
Consiliului Național pentru Știință, 
și Tehnologie, Copștântin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Adrian RogojaA, adjunct al 
ministrului agriculturii și industriei 
alimentare, Ion Teoreanu, vicepre
ședinte al C.N.S.T., George Ciucu, 
rectorul Universității din București, 
conducători ai unor institute centra
le, academii de profil, unități de cer
cetare și învățămînt superior, un nu
meros public.

Au fost prezențl ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București,
V.I.  Drozdenko, și membri ai amba
sadei.

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

La festivitatea inaugurală au rostit 
alocuțiuni acad. G. I. Marciuk si prof. 
Ion Ursu. care au arătat că expoziția 
oferă o imagine grăitoare a poten
țialului valoros al științei sovietice, a 
marii capacități tehnologice a U.R.S.S.. 
a creativității popoarelor sovietice, 
cons 'tind, totodată, o nouă contri
buție la rgirea si adincirea relațiilor 
tehnico-stiintifice si la întărirea prie
teniei si colaborării dintre cele două 
tari.

Premiul „Europa* * ansamblului folcloric „Mara“

Timpul probabil pentru zilele de 1, 1 
și 3 iunie. In tară : Vremea va fi in 
general instabilă, Îndeosebi In vestul si 
nordul tării. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi locale care vor 
avea și caracter de aversă, însoțite de 
descărcări electrice. Izolat condiții da 
grindină. Vini moderat, cu intensificări

NUMERELE EXTRASE LA
Extragerea I; 63 55 38 83 25 46

20 42 66
Extragerea a II-a : 34 14 26 89 8 5

68 7 64

HUNEDOARA • Zilele trecu
te, minerii din Lupeni au avut 
plăcuta surpriză ca la ieșirea din 
schimb să poată viziona spec
tacolul de muzică și poezie 
„Laudă muncii", organizat de 
Comitetul municipal de cultură 
și educație socialistă Petroșani
• Cu prilejul „Zilei internațio
nale a muzeelor", in holul Bi
bliotecii județene din Deva s-a 
deschis expoziția „Prin muzeele 
lumii", care cuprinde albume de 
artă cu tablouri existente in co
lecțiile muzeale din tară și străi
nătate. (Sabin Cerbu)

SALAJ • Recent, prin munca 
neobosită a profesorului Ionel 
Penea, directorul Filialei arhi
velor statului din Sălaj, în pa
trimoniul arhivistic au intrat 
citeva registre matricole, printre 
ele și cel in care este înscrisă 
nașterea lui Alesandru Papiu 
Ilarian, revoluționar și luptător 
de la 1848, și a surorilor sale, 
Carolina șl Anica. Registrul evi
dențiază : Alesandru Papiu Ila
rian s-a născut la 23 septembrie 
1827 în satul Bezded din județul 
Sălaj. (loan Mureșan)

SATU MARE • Casa de cul
tură a municipiului și Universi
tatea cultural-științifică Satu 
Mare, in colaborare cu cenaclul 
literar „Afirmarea", au editat 
medalionul literar „Centenarul 
Arghezi", in care poeți, proza
tori, critici literari sătmăreni 
aduc, prin creații poetice origi
nale, eseuri critice șl evocări un 
vibrant șl înălțător- omagiu ma
relui poet. Una din cele patru 
pagini ale acestei apariții este 
consacrată memoriei marelui 
prozator, recent dispărut, scrii
torul Marin Preda. (Octav Gru- 
meza)

BACAU. • Sub genericul 
„Săptămina culturală comăneș- 
teană", orașul minerilor de pe 
Valea Trotușului a găzduit o 
suită de manifestări științifice și 
cultural-artistice de amploare : 
simpozioane, sesiuni de referate 
și comunicări, dezbateri, schim
buri de experiență, vernisări de

Fundația F.V.S. din Hamburg a 
acordat premiul „Europa" pentru 
artă populară pe anul 1980 ansam
blului folcloric „Mara" al Casei da 
cultură din Sighetu Marmațlei. Este 
pentru a doua oară cind această 
fundație culturală, care acordă anual 
și prestigiosul premiu „Herder", a 
hotărît să atribuie distincția pentru 
artă populară unei formații româ
nești de artiști amatori, prima re
venind, in anul 1975, ansamblului 
„Călușul" al Căminului cultural din 
comuna Scomicești, județul Olt.

Festivitatea decernării premiului 
* avut Ioc, vineri, în Capitală.

în alocuțiunile rostite, cu acest 
prilej, dr. Robert Wildhaber, pre
ședintele juriului european de decer
nare a premiului, și dr. Lore Toep
fer, reprezentant al Fundației ham- 
burgheze — care a și înmînat pre

Locuri de popas în Maramureș

Celor dornici să vizi
teze meleagurile mara
mureșene citeva uni
tăți turistice atrac
tive ale COOPERA
ȚIEI DE CONSUM 
Ie oferă condiții plă
cute de popas. La 
km 25 de Baia Mare, 
pe muntele Gutii. la 
altitudinea de 1 000 m. 
se află Hanul „Pintea 
Viteazul" — cu camere 
confortabile. restau
rant. bar de zi. în sta

țiunea balneară Ocna 
Șugatag, Hotelul „Ocna 
Șugatag oferă posibili
tăți de odihnă si trata
ment. locuri de cazare 
in camere cu confort 
de categoria I. prepa
rate culinare variate, 
în centrul orașului Ta. 
Lăpus. cooperația de 
consum deține un ele
gant hotel si un res
taurant. în pădurea 
Lăpușel. Ia 12 km de 
Baia Mare. Cabana

în cursul convorbirii, prof. Ion 
Ursu, prim-vicepreședintele C.N.S.T., 
și acad. G. I. Marciuk au relevat pre
ocuparea constantă a organelor coor
donatoare ale cercetării științifice și 
dezvoltării tehnologice din cele două 
țări pentru a da un conținut cit mai 
concret și a spori eficiența progra
melor comune de cercetare. Astfel, în 
cincinalul 1976—1960, au fost inițiate 
lucrări la un număr însemnat de 
obiective de interes comun, practic 
in toate ramurile importante ale eco
nomiilor celor două țări. Au fost 
evidențiate rezultatele bune obți
nute în domeniile construcțiilor 
de mașini, metalurgiei, chimiei și 
petrochimiei, geologiei șl industriei 
extractive, electrotehnicii, electronicii 
și tehnicii de calcul, fizicii, materia
lelor de construcții.

Pornind de la condițiile deosebit 
de favorabile create promovării pro
gresului tehnico-științific in cele două 
țări, s-au examinat și pus de acord 
obiectivele programului de coopera
re tehnico-științifică pentru următo
rii cinci ani. Au fost subliniate im
portanța legării mai strinse a coope
rării tehnico-științifice de cea eco
nomică, a urmăririi obiectivelor de 
colaborare pe întregul ciclu, de la 
cercetarea fundamentală pină la pro
ducție, eficienta conlucrării directe 
în colective complexe de specialiști 
de profile variate din cele două țări.

După inaugurare, cel prezențl au 
vizitat expoziția.

★
Ambasadorul Uniunii Sovietice la 

București, V, I. Drozdenko, a oferit, 
vineri, o recepție în saloanele Am
basadei, cu prilejul organizării în tara 
noastră a Zilelor științei și tehnicii 
sovietice si expoziției „Realizările 
științei șl tehnicii sovietice".

La recepție au luat parte tovarășii 
Ion Ursu. prim-vicepreședintele Con
siliului National pentru Stiintă si 
Tehnologie. Constantin Oancea. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. membri ai conducerii altor mi
nistere Si organe centrale. Serban 
Tițeica. vicepreședinte al Academiei 
Republicii Socialiste România, acade
micieni si alti oameni de stiintă. 
conducători ai unor instituții centrale, 
ai unor institute de cercetare si pro
iectare științifică, specialiști, cadre 
didactica din învătămîntul superior, 
ingineri și tehnicieni.

A participat delegația sovietică, 
condusă de acad. Gurii Ivanovici 
Marciuk, vicepreședinte al. Consiliului 
de Miniștri, președintele Comitetului 
de Stat al U.R.S.S. pentru Stiintă și 
Tehnică, aflată in vizită in țara noas
tră la invitația guvernului român.

Au fost prezenti șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditat! la Bucu
rești și membri ai corpului diplomatic.

★
Delegația sovietică a vizitat insti

tuții de cercetare, proiectare și de 
învătămint superior.

(Agerpres)

miul — au subliniat remarcabilele 
calități artistice ale ansamblului 
maramureșean, autenticitatea crea
ției populare.

La festivitate au participat Ion 
Găleteanu, secretar de stat la Con
siliul Culturii și Educației Socialiste, 
oameni de știință, artă și cultură 
români deținători ai premiului 
„Herder", alte personalități ale vieții 
noastre cultural-științifice.

Au luat, de asemenea, parte Mi
chael Jovy, ambasadorul R. F. Ger
mania, și Peter Erni, ambasadorul 
Elveției la București.

Asistența a vizionat, în încheiere, 
un spectacol prezentat de ansamblul 
maramureșean, care s-a bucurat de 
un deosebit succes.

★
Seara, fundația F.V.S. din Ham

burg a oferit o recepție la hotelul 
„Athenâe Palace".

„Două veverițe" este, 
de asemenea, o gazdă 
ospitalieră in orice se
zon. La Sighetu Mar- 
matiei. complexul tu
ristic „Zimbrul" — ho
tel si restaurant — se 
distinge prin originali
tatea construcției, a 
amenajărilor interioa
re. a ambiantei spe
cifice locului.
In fotografie : Hanul 

„Pintea Viteazul"

CONGRESULUI PARTIDULUI NATIONAL 
AL POPORULUI DIN GHANA

Dragi prieteni.
In numele Partidului Comunist Român și al secretarului său general, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm delegaților la Congresul Partidului 
Național al Poporului, tuturor militanților săi uh cald salut de prietenie și 
solidaritate, împreună cu urările noastre de succes deplin in desfășurarea 
lucrărilor înaltului forum al partidului dumneavoastră.

în țara noastră este cunoscută și apreciată activitatea partidului 
dumneavoastră pentru apărarea independenței naționale și promovarea 
intereselor fundamentale ale poporului ghanez, lichidarea politicii 
neocolonialiste a cercurilor imperialiste, pentru inițierea unor transformări 
înnoitoare menite să asigure progresul economic și social al țării, pentru 
eliminarea subdezvoltării, pentru pace si colaborare intre națiuni.

Ne exprimăm convingerea că raporturile de prietenie, colaborare și 
solidaritate statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Național 
al Poporului din Ghana se vor dezvolta, pe mai departe, în interesul ambelor 
partide, al prieteniei și colaborării reciproc avantajoase dintre cele două țări 
și popoare, al întăririi unității frontului forțelor revoluționare, progresiste 
și democratice de pretutindeni, al cauzei progresului și păcii în lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Cronica
Tovarășul Virgil Trofin. viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul mi
nelor. petrolului si geologiei, a pri
mit vineri pe Nikola Todoriev, minis
trul energeticii din Republica Popu
lară Bulgaria, care a făcut o vizită în 
tara noastră. în fruntea unei delega
ții de specialiști, la invitația .minis
trului energiei electrice.

în timpul convorbirii au fost abor
date, in spiritul indicațiilor și orien
tărilor stabilite cu prilejul întilniri- 
lor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov. probleme privind 
colaborarea in domeniul energetic 
dintre România și Bulgaria si s-au 
examinat, totodată, noi posibilități 
de extindere în continuare a acestei 
colaborări.

A participat Gheorghe Cioară, mi
nistrul energiei electrice.

A fost de față Petăr Danailov, am
basadorul Bulgariei ia București.

★
La 30 mai, tovarășul Ștefan Andrei, 

ministrul afacerilor externe, a primit 
pe Chief P. O. Bolokor, ministru de 
stat la Ministerul .Afacerilor Externe 
al Republicii Federale Nigeria, care 
efectuează o vizită in țara noastră.

S-a evocat cu satisfacție cursul as
cendent al relațiilor româno-nigerie- 
ne, bazate pe înțelegerile și acordu
rile stabilite eu prilejul dialogului la 
cel mai înalt nivel. A fost exprima
tă dorința comună de amplificare a 
colaborării economice, politice și în 
alte domenii intre cele două țări, a 
conlucrării lor în arena internațio
nală.

La întrevedere au participat Gheor
ghe Dolgu. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Adeuga Ade- 
kuoye. ambasadorul R. F. Nigeria la 
București.

★
în zilele de 29 și 30 mai au avut 

loc la București convorbiri între 
Mihail Florescu. ministru secretar de 
stat la Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, și dr. Klaus 
Stubenrauch. ministru secretar de 
stat la Ministerul pentru Știință și 
Tehnică al R.D. Germane.

Cu acest prilej au fost discutate si 
eonvenite obiective de cooperare in 
domeniul cercetării științifice st dez
voltării tehnologice intre cele două 
țări pentru perioada 1981—1985 și în . 

-perspectivă.
în timpul vizitei sale In România, 

dr. Klaus Stubenrauch a fost primit 
de tovarășul Ion Ursu. 'prifn-vlcepre- 
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie.

★
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Constantin Băbălău a fost numit în 
calitatea de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Mexic, in locul to
varășului Dumitru Mihail, care a fost 
rechemat în centrala Ministerului 
Afacerilor Externe.

★
Vineri s-au încheiat lucrările celei 

de-a VI-a intîlniri juridice româno- 
frariceze, manifestare organizată de 
Academia de stlinte sociale si po
litice a Republicii Socialiste Româ
nia și Societatea franceză de legis
lație comparată.

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

Campionatele mondiale 
de popice 

Sportivii români—locul 
intii in clasamentul 

pe medalii!
MANGALIA NORD 30 (Agerpres).

— Cea de-a XIII-a ediție a Campio
natelor mondiale de popice s-a în
cheiat la Mangalia Nord cu un bilanț 
strălucit pentru reprezentanții culori
lor sportive românești, care au cu
cerit 3 medalii de aur si 2 medalii de 
argint. în ultima zi a competiției, 
comportindu-se remarcabil, sportiva 
noastră Margareta Cătineanu a ob
ținut medalia de aur in finala probei 
individuale feminine cu 1 327 p.d. (în 
ultima manșă 446 p.d.). după o 
dispută palpitantă.

Competiția feminină a atins o 
înaltă valoare tehnică, cu răsturnări 
spectaculoase in clasament, cea mai 
stăpînă pe posibilitățile sale dintre 
fruntașele întrecerii fiind sportiva 
noastră. Medalia de argint a revenit 
concurentei iugoslave Stefica Kristof
— cu un total de 1 322 p.d. si cu un 
nou record mondial la 100 bile mixte
— 470 p.d. (vechiul record aparținea 
din 1972 Elenei Trandafir, cu 468 
p.d.). Pe locul trei s-a situat sportiva 
vest-germană Gerlinde Klenn — 
1 303 p.d.

Reamintim că celelalte două meda
lii de aur ale delegației noastre au 
fost cucerite prin dubla victorie ob
ținută in probele pe echipe bărbați 
și femei.

în proba masculină individuală. 
Iosif Tismănaru. talentatul nostru 
popicar, a cucerit medalia de argint 
cu 2 853 p.d., a treia medalie a sa la 
actualele campionate. El cîstigase an
terior medalia de aur la echipe si pe 
cea de argint la perechi, in cuplu cu 
luliu Bice.

Titlul de campion mondial Indivi
dual a revenit lui Bela Csanyi (Un
garia) — 2 862 p.d.. iar medalia de 
bronz a fost adjudecată de iugoslavul 
Laszlo Jager — 2 832 p.d. (record 
mondial egalat la 200 bile mixte, in 
ultima zi. cu 998 p.d.).

Clasamentul pe medalii : 1. Româ
nia — 3 medalii de aur, 2 medalii de 
argint ; 2. Ungaria — 2 medalii de 
aur. 2 medalii de argint ; 3. Iugosla
via — 1 aur. 1 argint. 3 bronz ; 4. 
R.F. Germania — 1 argint. 2 bronz ; 
5. Cehoslovacia — 1 bronz.

Viitoarea ediție a campionatelor 
mondiale de pooice se va desfășura 
în anul 1982 la Olomouc (Ceho
slovacia).

zilei
Rapoartele si intervențiile partici- 

pantilor români au relevat perfec
ționarea continuă a activității juri
dice. Întărirea legalității și dezvolta
rea democrației socialiste în tara 
noastră, participarea activă a tuturor 
cetățenilor la viata publică.

în timpul șederii în tara noastră, 
delegația de juriști francezi s-a în- 
tîlnit și a avut convorbiri cu mem
bri ai Consiliului Central al Asocia
ției juriștilor, ai unor organizații ju
dețene ale asociației.

★
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

Zilei naționale a Italiei. Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Asociația de prietenie 
româno-italiană au organizat, vineri 
după-amiază, o manifestare culturală. 
După cuvînțul de deschidere rostit 
de prof, dr, Zoe Dumitrescu-Bușu- 
lenga, vicepreședinte al Academiei de 
științe sociale și politice, vicepre
ședinte al Asociației de prietenie ro
mâno-italiană, profesorul Ovidiu 
Drimba a conferențiat despre „Monu
mentele și oamenii Italiei". Au fost 
prezentate apoi filme documentare 
italiene.

Au participat membri al conducerii 
I.R.R.C.S., Asociației de prietenie ro
mâno-italiană, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un nu
meros public.

Au fost prezențl Ernesto Mario 
Bolasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
La Muzeul de Artă al Republicii 

Socialiste România a avut loc. vineri, 
vernisajul expoziției retrospective a 
pictorului Aurel Ciupe, maestru eme
rit al artei.

Peste 200 de lucrări — picturi, acua
rele, grafică — selecționate din boga
ta creație realizată de autor de-a lun
gul unei cariere artistice de peste 
cinci decenii, ilustrează prodigioasa 
activitate a artistului.

Personalitatea artistului octogenar 
* fost relevată de prof. dr. Alexandru 
Cebuc, directorul Muzeului de Artă 
al Republicii Socialiste România, și 
de prof. univ. dr. Vasile Drăguț,, 
rectorul institutului de arte plastice 
„Nicolae Grigorescu" din București.

La vernisaj au luat parte LadUl.au. 
Hegeduș și Ion Găleteanu, secretari 
de stat Ia Cpngiliul Culturii și Educa
ției Socialiste. Ion Irimescu. președin
tele Uniunii artiștilor plastici, perso
nalități ale vieții cultural-artistice ro
mânești, un numeros public.

(Agerpres)
♦

Timp de două zile, la Facultatea 
de electrotehnică din Craiova s-au 
desfășurat lucrările celui de al doilea 
colocviu național de criogenie si 
electrotehnică. Manifestarea a reunit 
numeroși cercetători și cadre didacti
ce de la universitățile din CIuj-Napo- 
ca, Brașov și Craiova, de la Institute
le politehnice din București și Timi
șoara. de mine din Petroșani, spe
cialiști din centre de cercetare știin
țifică si inginerie tehnologică. din 
unități economice, care au prezentat 
peste 100 de comunicări in 8 secțiuni. 
(Nicolae Petolescu).

PE STADIONUL REPUBLICII

Campionatele internaționale ale României — 
test preolimpic pentru atleții noștri

Să sperăm că ploile, care au stin- 
jenit in acest sezon pregătirile atle- 
ților mai mult decit ale altor spor
tivi, nu vor cădea astăzi și miine, iar, 
astfel, pe timp frumos. Campionatele 
internaționale ale României se vor 
desfășura normal, in fața a numeroși 
spectatori.

Aceste campionate — la a XXVI-a 
ediție a lor — au un motiv special 
de atracție pentru amatorii de atle
tism din Capitală : pentru prima 
oară de 1a începerea sezonului, toți 
sportivii noștri de frunte se vor în
trece intre ei și cu adversari din 16 
alte țări, cu prilejul unui mare con
curs.

Va fi deci o interesantă trecere tn 
revistă a celor care candidează la lo
tul reprezentativ olimpic, o posibili
tate bună de evaluare a potențialului 
atins de atleții noștri, cu nici 50 de 
zile înaintea J.O. de la Moscova.

Dintre probele care vor avea loc 
astăzi să subliniem, de pildă, proba 
feminină de aruncare a discului, pe 
parcursul căreia Florența Tăcu și Ar
gentina Menis vor concura pentru 
trofeu și rezultate cit mai înalte cu 
două sportive cubaneze, avind per
formanțe la activ — Carmen Romero 
(65,70 m) și Cristina Betancourt 
(64,27 m). La 1 500 m feminin, Mari- 
cica Puică, Fița Lovin și Doina 
Beșliu, ultima aflată în progres sen
sibil, vor lupta de la egal la egal 
pentru un loc în formația olimpică 
(cunoscutele noastre semifondiste.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Colegiul central de arbitri al 

F.R.F. l-a desemnat pe Nicolae Rai- 
nea drept cel mai bun arbitru de 
fotbal al sezonului scompetițional 
1979—1980. N. Rainea a fost delegat 
să arbitreze finala „Cupei României", 
meciul Steaua — Politehnica Timi
șoara. care se va desfășura miine pe 
stadionul „23 August" din Capitală.

• Intre 5 și 8 iunie se va desfă
șura la Deva cea de-a XV-a ediție 
a competiției internaționale automo
bilistice „Raliul Dunării", contlnd 
pentru campionatul european de spe
cialitate. campionatul balcanic și 
„Cupa păcii și prieteniei".

• La Wroclaw se desfășoară 
turneul masculin de baschet pentru 
trofeul ziarului „Trybuna Ludu". Iată 
primele rezultate înregistrate : Slask 
Wroclaw — Steaua București 111—

„Primăvara 
culturală 

bucureșteană“
„Ziua muzicii si a dansului", a 

cincea din cadrul actualei ediții a 
„Primăverii culturale bucurestene", a 
fost marcată, vineri, prin numeroase 
manifestări dedicate acestei arte.

Sub genericul „București ’80", la 
sala „Savoy" a teatrului satiric-mu- 
zical „C. Tănase" s-a desfășurat fi
nala concursului pentru soliști și or
chestre de muzică ușoară din între
prinderi. instituții si așezăminte de 
cultură bucureștene. Celor mai buni 
dintre cei 20 de soliști de muzică 
ușoară și folk și 4 formații vocal- 
instrumentale de muzică ușoară le-au 
fost atribuite premii.

Numeroase întreprinderi și case de 
cultură din Capitală au găzduit fruc
tuoase dialoguri intre creatori și 
membri ai cercurilor „Prieteni ai mu
zicii".

Spectacolele muzical-coregrafice „E 
primăvară in București". „Cintec 
pentru țară". „Țara mea ca o grădi
nă", „Armonii de primăvară", concer
tul cameral „Bucureștiul muzical-ar- 
tistic", precum si concertul simfonic 
susținut de orchestra Filarmonicii 
„George Enescu" la Ateneul Român, 
au completat paleta programului bo
gat și. variat al „Zilei muzicii și a 
dansului", oferind iubitorilor acestei 
arte prilejul întîlnirii cu prestigioase 
formații profesioniste si de amatori 
din Capitală. (Agerpres)

t V
PROGRAMUL 1

I.3C Cura de limba spaniolă
#,50 Cura de limba franceză

10.10 Teleclnemateca
11.36 Elevii cintă primăvara patriei
11,55 Tragerea de amortizare ADAS 12,05 Concert educativ
13,00 Mozaic cultural-artlstlc-sportiv
17.25 Mai 1980 — cronica evenimentelor politice
17,43 Handbal masculin : România — 

Republica Democrată Germană10,00 Telejurnal
19.25 Călătorie prin țara mea (XXXII)
10,50 Teleenclclopedla
20,40 Film serial : Dallas — Compania 

petrolieră Ewing. Episodul 30
ăl.30 Un zlmbet printre melodii — emi

siune muzical-dlstractivă33.30 Telejurnal • Sport
PROGRAMUL I

ÎO.OO Telejurnal1»,25 Jaz
20.25 Desenele scriitorilor
20.36 j. s. Bach în viziunea iul Igor Bezrodnil
31.15 Documentar științific : Fuziunea 22,05 Romanțe
32.30 Telejurnal • Sport

De la Direcția circulație
Inspectoratul general al miliției. 

Direcția circulație, face cunoscut că 
in zilele de duminică ale. lunii iunie 
1980 autoturismele proprietate per
sonală vor avea voie să circule după 
cum urmează : 1. 15 și 29 : cele avind 
număr de înmatriculare fără sot ; 8 și 
22 cele avind număr de înmatriculare 
cu sot.

Se recomandă conducătorilor auto 
să tină seama de particularitățile tra
ficului rutier ale lunii iunie, si să-si 
adapteze,modul'de pilotare a autove
hiculelor la cerințele specifice acestor 
particularități cum sint : incepehea 
Vacanței școlare . pentru copii. fntep-! 
sificarea fluxurilor de autoturisme pe 
seama deplasărilor legate de conce
diile de vară și sosirile automobilis- 
tilor străini care ne vizitează tara, ca
racterul schimbător al condițiilor me
teorologice. în funcție de aceste îm
prejurări. se cer măsuri și procedee 
preventive adecvate, între care eta- 
plzarea traseelor lungi, renunțarea la 
deplasări după lăsarea serii, evitarea 
de către conducătorii auto amatori în
cepători a rutelor dificile, lungi, re
ducerea vitezei la observarea prezen
ței copiilor, pe timp de ploaie, pe 
tronsoane de drum pavate cu piatră 
cubică și Ia depășirea autovehicule
lor oprite, utilizarea centurilor de si
guranță. cit: și a luminii de lntilnire 
a farurilor după lăsarea serii in tra
ficul urban.

Natalia Mărășescu și Ileana Silai, vor 
relua activitatea competițională la 1 
iulie). Să adăugăm că spectaculoasa 
probă de săritură la înălțime (mascu
lin) va opune „bătrinului" Adrian 
Proteasa (22 ani), pe mai „tinerii" 
Eugen Popescu (17 ani). Sorin Matei 
(16 ani) și Constantin Militaru (16 
ani). Deși Proteasa a sărit in sală 
2,29 metri, el nu s-a acomodat incă 
bine cu întrecerea în aer liber, unde 
n-a realizat decit 2,19 m, In timp ce 
juniorul Matei are de pe acum o 
performanță de 2,22 m pe teren des
coperit 1

Prima zi a campionatelor mai cu
prinde probele masculine de prăjină, 
triplusalt, suliță, greutate, 100 m, 
400 m șl 110 m garduri, precum și 
cele feminine de lungime, 100 m, 
400 m și 100 m garduri. întrecerile, 
care vor începe la ora 16, se vor în
cheia cu spectaculoasa alergare de 
fond — 10 000 m, in rolul de prim fa
vorit fiind Ilie Floroiu.

Duminică după-amiază. de la ora 
16, se vor desfășura celelalte probe, 
dintre care vă recomandăm să ur
măriți mai ales’duelul sulițașelor Eva 
Zorgo-Raduli (România) — Ana Nu
nez (Cuba). Campionatele se vor în
cheia cu 3 000 m obstacole, probă 
pentru al cărui titlu vor concura 
cițiva talentați alergători români, tn 
frunte cu Paul Copu și Vasile Bi- 
chea, și doi sportivi sovietici, Ale- 
xandr Velico și Alexandr Dimov,

88 ; Ruda Hvezda Pardubice — Dukla 
Olomouc 87—67 ; Ț.S.K.A. Moscova — 
Steaua București 108—68.
• Campionatele internaționale de

tenis ale Franței au continuat pe te
renurile arenei pariziene „Roland 
Garros". Rezultate înregistrate in 
proba de simplu masculin : Borg — 
Gomez 6—2. 6—-2. 6—1 j Lxtndl — 
Eberhard 6—4. 3—6. 6—4. 7—6 ; Telt- 
scher — Edmondson 6—4, 5—7, 6—4, 
7—6 ; McNamara — Ismail 6—4, 6—1, 
6—2 ; Fortes — Ostoja 6—1, 6—3,
6—4. în turul doi al probei de sim
plu feminin iugoslava Mima Jausovec 
a întrecut-o cu 6—7, 6—3. 6—2 pe 
Mariana Simionescu.

• Selecționata de fotbal a Braziliei 
va susține in cursul lunii iunie patru 
meciuri internaționale de verificare 
cu echipele Mexicului. U.R.Ș.S., Bo- 
liviei si Poloniei.

Oglinzile
— la Gorna
Cind am sosit la Veliko Târnovo, 

stîncile ciclopice pe care este așezat 
orașul se acopereau cu vălul nopții. 
Colinele se ascund aici sub ziduri de 
cetate, sub crenele și hăuri înspu
mate, cu abisuri de piatră. Privind 
această îmbinare a naturii capricioa
se cu roadele inteligenței umane, ți 
se trezește dorința de a înțelege cit 
mai mult din viața așezării seculare. 
Pe o piatră expusă la Muzeul națio
nal arheologic din Sofia o inscripție 
gravată cu litere chirilice glăsuiește : 
„Sosesc din trecut, mă indrept spre 
viitor". Sensul profund al acestei 
maxime se referă îndeosebi la in
fluența puternică pe care a avut-o 
faimoasa Școală de la Târnovo — care 
s-a dezvoltat și înflorit in secolele 
XII—XIV — în procesul de dezvol
tare, maturizare și înflorire a culturii 
bulgare. Acest proces — ne-au expli
cat gazdele — a fost dus apoi mai de
parte prin activitatea diversă și am
plă a Universității „Klril și Meto- 
diu" din același oraș. Iar tradițiile 
Înaintate lși găsesc acum noi expresii 
în realizările construcției socialiste pe 
care oamenii har
nici de pe aceste 
meleaguri le în
mulțesc an de an, 
aducînd o con
tribuție de seamă 
la sporirea avu
ției naționale și 
ridicindu-și, totodată, propriul stan
dard de viață.

Un exemplu concludent îl constituie 
șl Complexul industrial-agrar Gorna 
Oreahovița de lingă Veliko Târnovo, 
unitate calitativ deosebită de com
plexele agrar-industriale existente in 
mare număr in țara vecină. Dife
rența între acele tipuri de complexe 
provine din ponderea sectoarelor 
componente în valoarea producției 
globale : cind ponderea aparține sec
torului agricol, avem de-a face cu un 
complex agrar-industrial, iar atunci 
cind sectorul prelucrător este precum
pănitor, unitatea devine industrial- 
agrară.

„Sintem unitate integrată pe verti
cală și ne deosebim de complexele 
agrar-industriale prin ponderea mai 
mare a sectorului prelucrător — ține 
să reafirme caracterul unității, direc
torul ei. Nikola Kusev. Am pășit in 
acest stadiu superior de dezvoltare in 
1973 cind pămîntul, producția și des
facerea s-au integrat intr-un tot uni
tar". 12 cooperative agricole de pro
ducție, avind 60 000 hectare teren ara
bil, s-au unit atunci cu combinatul de 
zahăr care prelucrează materia obți
nută pe aceste suprafețe, dirijind-o 
spre cele cinci întreprinderi ale sale : 
fabrica de zahăr, cea de produse za
haroase, de Spirt, de gheată uscată 
șl. de drojdie furajeră uscată, aceasta 
din urmă fiind obținută din reziduu
rile celorlalte fabrici. Complexul mai 
cuprinde o secție pentru fabricarea 
pieselor de schimb necesare tuturor 
sectoarelor combinatului și o bază 
poligrafică pentru asigurarea necesa
rului de ambalaje. Unitatea dispune, 
de asemenea, de o întreprindere de 
transport, una de construcții șl alta 
specializată în aplicarea tratamente
lor chimice. Din convorbirea cu gaz
dele a rezultat că integrarea sectoa
relor vegetale cu fabricile a deter
minat dublarea eficienței instalațiilor 
industriale și o puternică creștere ' A" 
eficienței economice a producției 
agricole.

Cel mai extins este sectorul vegetal 
care, organizat în patru unități, pro
duce griu, orz, porumb, floarea-soa- 
relui, soia și sfeclă de zahăr. Eficien
ța noului mod de organizare a pro
ducției este demonstrată de cifre 
convingătoare : pe o suprafață de 
14 000 ha se obțin rite 4 650 kg de 
griu la ha, iar la orz — cite 4 800 kg 
pe fiecare din cele 6 000 ha destinate

ÎNSEMNĂRI de călătorie 
DIN R.P. BULGARIA

vremea 

LOTO

hărniciei 
Oreahovița
acestei culturi. O caracteristică • 
constituie cheltuielile mici de pro
ducție, ceea ce are ca efect un bene
ficiu de peste sută la sută, atît la 
griu, cit și la orz. De asemenea, la 
sfecla de zahăr, obțininclu-se peste 42 
de tone la fiecare hectar cultivat, se 
realizează un randament de peste 24 
la sută. Deosebit de rentabilă este și 
legumicultura, concentrată pe mari 
suprafețe, ceea ce asigură efectuarea 
lucrărilor respective, de la plantat și 
semănat pină la recoltat, cu cheltuieli 
din cele mai reduse. Unitatea se dis
tinge și ca mare producătoare de 
lapte. Producînd cite 3 070 litri pe 
vacă furajată, ea asigură aprovizio
narea Îmbelșugată a celor 3 orașe și 
33 de sate care aparțin de complex.

Una din principalele caracteristici 
ale unității o constituie gradul înalt 
de Industrializare a agriculturii — ne 
Informează directorul. Astfel, unitatea 
este dotată cu 2 200 tractoare, totali- 
zind 33 000 cai putere, la care se 
adaugă 3 000 electromotoare. „Dispu
nem și de o forță științifică de prim 
rang: 100 ingineri agronomi. 30 in

gineri mecanici, 
320 economiști, 
medici veterinari 
etc. Fiecărui spe
cialist cu studii 
superioare îi re
vine. in medie, o 
suprafață arabilă 

de 133 hectare. Este normal să con
centrăm cadre cu înaltă pregătire, 
deoarece 60 la sută din producția 
complexului are caracter industrial".

Ne-am interesat de modul cum se 
asigură conducerea unei unități atit 
de complexe.

„Pe principiul muncii și conducerii 
colective" — ne răspunde Nikola Ku
sev. Hotărîrile sint luate de cei 21 
de membri ai comitetului economic
— organul de decizie la scara între
gului complex industrial-agrar — care 
sint aleși, la doi ani, de adunarea 
generală a delegaților. în cadrul ace
leiași adunări sint'aleși directorul ge
neral și cinci directori generali ad
junct!, care soluționează problemele 
curente de conducere. Pentru a se asi
gura o conducere eficientă, unitatea 
dispune de modalități de informare 
operativă asupra activității întregului 
sistem, a tuturor componentelor sale. 
„Prin mijloacele electronice de care 
dispunem știm tot ce se întreprinde 
aproape simultan. Altfel nu s-ar pu
tea coordona activitatea zecilor de 
unități din complex. Or, este nevoie 
de îndeplinirea concomitentă a pla
nului în toate sectoarele fiindcă, de 
fapt, există un lanț tehnologic : pro
ducția secțiilor industriale depinde
— desigur — de materia primă furni
zată, de producția sectorului agrozoo
tehnic". In același timp, ca un ele
ment important al sistemului, fiecare 
fabrică sau întreprindere din com
plex dispune de o largă autonomie, 
mai ales în ceea ce privește inițiativa 
privind metodele de realizare a obiec
tivelor stabilite prin plan. „Salutăm 
orice inițiativă locală, o stimulăm, o 
generalizăm". Fiecare colectiv care 
depășește sarcinile de plan este sti
mulat prin premii în mod corespun
zător.

Asigurînd o producție înaltă șl di
versificată, la un preț de cost tot mai 
redus, complexul de"l«’>G<)rna Orea- 
shoyița.ya tosjur^jt ppțjfipj$,.snu numai 
viaița lucrătorilor sAL țlar și a întregii 
populații dip zonă. Se afirmă tot mai 
mult elementele ce plasează populația 
mai aproape de viața mediului urban. 
Complexul este un organism viu, cu 
un conținut tot mai bogat, expresie a 
adîncirii procesului de concentrare și 
specializare a producției, a integrării 
agriculturii cu industria.

Florea CEAUȘESCU 

locala de scurtâ durată. Temperaturile 
minime vor fl. cuprinse între 10 șl 1» 
grade, Iar maximele între 18 și 26 de 
grade, local mai ridicate. In București : 
Vreme schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi mai ales sub 
formă de aversă Însoțite de descărcări 
electrice. Vlnt moderat cu intensificări 
de scurtă durată. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse Intre 11 si 13 grade, 
iar maximele între 2a șt 25 de grade, 
mal ridicate la sflrșitul intervalului, 
(Ileana Mihăilă, meteorolog da servi
ciu).

TRAGEREA DIN 30 MAI 1980
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURIt 

1 163 366 lei din care 324 592 lai 
REPORT LA CATEGORIA L

expoziții, concursuri artistice. în 
rindul acestora anunțăm simpo
zionul „P.C.R. — continuatorul 
celor mai nobile idealuri de li
bertate și independentă ale po
porului român" și expoziția 
„Comănești — trecut »i viitor". 
Săptămina culturală comănes- 
teană s-a încheiat cu un festival 
al cîntecului și jocului popular 
intitulat „Plaiuri trotusane". (Gh. 
Baltă).

IAȘI • Editura „Junimea" din 
Iași a împlinit 10 ani de activi
tate. în acest timp au fost ti
părite peste 650 titluri de cărți 
in circa 11 milioane exemplare. 
In cadrul manifestărilor aniver
sare au mai fost lansate 10 vo
lume noi, intre care „Istoria lim
bii romane" de G. Ivănescu, „Is
toria orașului lași" (volum co
lectiv), „M. Eminescu. Coordo
nate istorice și stilistice ale cre
ației" de Gh. Bulgăr. „Interpre
tări. Din istoria sociologiei ro
mânești" de Mircea Mâciu, „Tea
trul de toate zilele" de G. Ge- 
noiu ș.a. (Manole Corcaci)

ARAD • La cel de-al III-lea 
Salon național de artă naivă, 
organizat la Arad si la care au 
participat 70 de artiști amatori 
din toate județele tării, premiul 
I al Uniunii artiștilor plastici a 
revenit lui Dumitru Stefănuț. 
județul Timiș. Au mal fost a- 
cordate premii artiștilor ama- 

i tori Rodica Nicodin (Arad), 
loan Epure (Alba) si Maria 
Trifu (Bistrita-Năsăud). • „D« 
prin sate adunate" — este ge
nericul unei initiative aparti- 
nind consiliului comunal de 
educație politică si cultură so
cialistă Petriș. care constă în 
organizarea, prin rotație, lunar 
de către căminele culturale să
tești a unor variate manifestări 
cultural-artistice ca expuneri, 
simpozioane, cronici rimate, în
treceri ale brigăzilor artistice da 
agitație, cintece și dansuri. Pri
ma manifestare de acest gen a 
cărui gazdă a fost căminul cul
tural din satul Ilteu s-a bucu
rat de mult succes. (Mircea 
Dorgosan).

LadUl.au


Cu privire la vizita delegației 
Partidului Comunist Român în Suedia

La invitația Partidului de Stingă — 
Comuniștii din Suedia, o delegație a 
Partidului Comunist Român, formată 
din tovarășii Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., a 
efectuat o vizită de prietenie în Sue
dia, in perioada 27—30 mai 1980.

Delegația P.C.R. a avut convorbiri 
cu o delegație a P.S.C.S., formată din 
tovarășii Lars Werner, președinte al 
partidului, Eivor Marklund, vicepre
ședinte, Tore Forsberg, Bo Hammar 
și Bror Engstrom — membri ai Co
mitetului Executiv, secretari ai C.C. 
al P.S.C.S.

în cursul convorbirilor s-a expri
mat de ambele părți satisfacția față 
de evoluția ascendentă a raporturilor 
de prietenie, colaborare și solidaritate 
dintre P.C.R. și P.S.C.S., la dezvolta
rea cărora o contribuție deosebită au 
avut-o intîlnirile și convorbirile rod
nice din ultimii ani dintre conducă
torii celor două partide, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Lars Werner. 
S-a subliniat hotărîrea comună de a 
se intensifica și extinde și mai mult 
în viitor aceste raporturi, pe baza 
stimei și respectului reciproc, a ega
lității depline, în interesul celor două 
popoare, al prieteniei și cooperării 
dintre România și Suedia, al cauzei 
generale a progresului social, des
tinderii, securității și păcii interna
ționale.

Cele două delegații s-au informat 
reciproc asupra situației din ambele 
țări, asupra preocupărilor si obiecti
velor actuale și de perspectivă ale 
celor două partide.

în cadrul convorbirilor au fast a- 
bordate, de asemenea, probleme ale 
situației internaționale actuale. 
Schimbul de vederi în aceste pro
bleme a reliefat identitatea sau si
militudinea pozițiilor celor două 
partide în principalele probleme ale 
dezvoltării lumii contemporane, ale 
luptei pentru destindere, dezarmare 
și pace. A fost exprimată îngrijora
rea față de deteriorarea climatului 
internațional. Ambele părți au sub
liniat importanța întăririi luptei 
Împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului. a po
liticii de dominație și amestec în 
treburile altor state, care pune in pe
ricol independenta și securitatea po
poarelor.

P.C.R. și P.S.C.S. apreciază că, 
în aceste condiții, sînt necesare mai 
mult ca oricînd sporirea eforturilor 
tuturor statelor și popoarelor, inten
sificarea conlucrării dintre partidele 
comuniste, socialiste, social-demo-

Acord de încetare
BEIRUT 30 (Agerpres). — După 

ciocnirile violente care aU avut loc 
la Beirut în ultima săptămînă intre 
„forțele comune" (palestiniene și 
progresiste libaneze) și cele ale miș
cării religioase șiite .,Amal“ s-a anun
țat realizarea unui acord de încetare 
a focului, aplicabil imediat — infor- 
niează agenția palestiniană de știri
W.A.F.A.. citată de agenția France 
Presse. Această hotărîre a fast adop
tată în cadrul unei reuniuni a forțelor 
implicate in confruntare și la care a 
luat parte un reprezentant al Forței 
Arabe de Descurajare (F.A.D.). Acor
dul prevede retragerea tuturor for- 

POLITICA ROMÂNIEI SOCIALISTE - ÎN CONSENS CU INTERESELE CAUZEI PĂCII ÎN ÎNTREAGA LUME

PREGĂTIREA TEMEINICĂ A REUNIUNII DE LA MADRID,

crate, dintre toate forțele politice 
progresiste, în vederea opririi înrău
tățirii situației internaționale, re
luării și consolidării politicii de 
destindere, bazată pe respectarea 
principiilor independenței și suve
ranității naționale, a egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța, a dreptului 
fiecărui popor de a se dezvolta 
liber.

în cadrul convorbirilor s-a subli
niat că pacea și securitate^ interna
țională impun trecerea la soluțio
narea rapidă, pe cale politică, prin 
tratative, a tuturor problemelor liti
gioase dintre state, a conflictelor din 
diferite zone ale lumii, excluzin- 
du-se cu desăvîrșire folosirea forței 
sau amenințarea cu forța, precum și 
orice presiuni politice sau militare 
care să afecteze independenta și su
veranitatea statelor.

Cele două partide, exprimînd îngri
jorarea față de proporțiile cursei 
înarmărilor, s-au pronunțat pentru 
adoptarea unor măsuri hotărite în 
direcția reducerii cheltuielilor milita
re, realizării dezarmării și, în primul 
rind, a dezarmării nucleare, transpu- 
nîndu-se în viață hotărîrile sesiunii 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U.

O atenție deosebită a fost acordată 
situației din Europa. Cele două părți 
au reliefat însemnătatea deosebită a 
bunei pregătiri a reuniunii de la 
Madrid din acest an, astfel incit ea 
să dea Un nou impuls înfăptuirii ca 
un tot unitar a Actului final de la 
Helsinki și, îndeosebi, a adoptării de 
măsuri concrete privind dezangaja
rea militară și dezarmarea in aceas
tă parte a lumii.

P.C.R. și P.S.C.S. au afirmat hotă
rîrea de a-și aduce întreaga lor con
tribuție la creșterea rolului mișcării 
comuniste în viața internațională, la 
dezvoltarea solidarității dintre parti
dele comuniste și crearea unei uni
tăți bazate pe egalitate deplină, res
pectarea autonomiei și neamestec în 
treburile interne, a dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora de sine stătă
tor linia politică, tactica și strategia 
revoluționară, corespunzător condiții
lor istorice naționale și sociale în 
care își desfășoară activitatea, astfel 
ca deosebirile de păreri existente în
tre ele să fie soluționate prin discuții 
principiale și să nu afecteze conlu
crarea și solidaritatea lor.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă tovărășească, de caldă pri
etenie, caracteristică bunelor rapor
turi dintre cele două partide.

a focului la Beirut
telor înarmate, desființarea baricade
lor de la periferia sudică a Beirutu
lui. unde au avut loc ciocnirile cele 
mai puternice intre cele două părți, 
precum și desfășurarea forțelor 
F.A.D. în această zonă. Se prevede, 
de asemenea, ca F.A.D. să poată in
terveni pentru a nu îngădui reluarea 
ostilităților. ........

Totodată, s-a decis înființarea unei 
comisii de supraveghere a aplicării 
acordului, din care să facă parte re
prezentanți ai rezistenței palestinie
ne, ai Frontului naționalist și ai miș
cării șiite „Amal“.

in pregătirea reuniunii 
africane consacrate 
problemei namibiene
ALGER 30 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al Consiliu
lui O.N.U. pentru Namibia, care 
s-a întrunit intr-o sesiune ex
traordinară în capitala Algeriei, 
a anunțat că la 1 iunie va fi 
organizată în capitala Zambiei 
o reuniune africană la nivel 
înalt, consacrată exclusiv exa
minării problemei namibiene. 
Vor participa șefii de stat ai 
țărilor din „prima linie" — An
gola, Bostwana, Mozambic, Tan
zania — precum și președintele 
Nigeriei și primul ministru al 
Republicii Zimbabwe.

De asemenea, va lua parte 
Sam Nujoma, președintele Or
ganizației Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.).

In cadrul lucrărilor Comitetu
lui O.N.U. pentru Namibia, au 
fost prezentate rapoartele a cinci 
comisii trimise de Națiunile 
Unite in țările afectate sau in
teresate de evoluția problemei 
namibiene.

REPRESIUNILE DIN COREEA DE SUD

La Kwangju soldați! reprimă cu brutalitate populația. O imagine grăitoare despre criza adincă a regimului 
de la Seul, care nu se poate menține la putere decit prin teroare

i

Extinderea cooperării între țările A.S.E.A.N.
JAKARTA 30 (Agerpres). — Aflat 

într-o vizită oficială în Indonezia, 
primul ministru al Noii Zeelande, 
Robert Muldoon, a avut convorbiri 
Cu oficialități guvernamentala dih 
țața-găzdă. cu care a abordat aspecte 
ale cooperării bilaterale- Intr-o de
clarație făcută la Jakarta, premierul 
Muldoon a arătat, totodată, că Noua 
Zeelandă dorește să dezvolte relațiile 
de cooperare economică si tehnologi
că cu ansamblul țărilor membre ale

„Insurecția de masă de la Kwangju reflectă 
aspirațiile unanime ale populației 

din Coreea de sud la libertate și democrație11

— subliniază ziarul
PHENIAN 30 (Agerpres). — Insu

recția de masă de la Kwangju, din 
Coreea de sud, constituie o formă a 
luptei drepte, care reflectă aspirațiile 
unanime ale populației sud-coreene 
la democrație, și un eveniment isto
ric de o deosebită importanță in lupta 
maselor oprimate pentru libertate și 
democrație — relevă, intr-un edito
rial, ziarul „Nodon Sinmun", din 
R. P. D. Coreeană.

In cursul acestor evenimente — 
menționează ziarul — aproape 1000 
de persoane și-au pierdut viața, alte 
10 000 au fost rănite, în timp ce circa 
2 000 de ștudenți și locuitori ai ora
șului au fost arestați. Insurgenții au 
luptat curajos cu trupele regimului, 
înarmate și antrenate special, prefe
rind mai curînd moartea decît să tră
iască în condiția de sclavi ai „dicta
turii reînnoite". In articol se arată, 
de asemenea, că Statele Unite au in
tervenit în evenimentele din Coreea 
de sud și au încurajat banda lui Chun 
Du Hwan, șeful poliției secrete sud- 
coreene.

Guvernanții sud-coreeni trebuie să

Asociației Națiunilor din Asia de sud- 
est (A.S.E.A.N.). din care, in afșră 
de Indonezia, mai fac parte Filipine- 
le, Malayezia, Singapore și Thailan
da.

In cadrul cooperării bilaterale. In
donezia si Noua Zeelandă urmează 
să construiască in zona Kamoiang. la 
circa 160 kilometri est de Jakarta, 
o centrală electrică geotermică. 
Obiectivul va necesita fonduri de 
aproximativ 37 milioane dolari.

„Nodon Sinmun"
abroge imediat „sistemul reînnoit" 
(„constituția" care permite o guver
nare de tip dictatorial în Coreea de 
sud — n.r.) și „legea marțială ex
traordinară", să pună capăt represiu
nilor împotriva poporului și să elibe
reze fără intîrziere pe Kim Dae Jung 
și pe toate celelalte personalități de
mocrate, precum și pe studenții și lo
cuitorii arestați arbitrar. Banda lui 
Chun Du Hwan trebuie să renunțe 
imediat la putere, așa cum cere popu
lația sud-coreeană, și să-și asume în
treaga responsabilitate a genocidului 
pe care l-a comis la Kwangju — scrie 
„Nodon Sinmun".

Chiar dacă astăzi rezistența eroică 
a populației din Kwangju a fost re
primată de forțele militare, lupta po
porului nu șe va sfirși — arată în in- 
cheiene editorialul — deoarece lupta 
populației sud-coreene pentru aboli
rea sistemului represiv și democrati
zarea vieții sociale este o luptă 
dreaptă, legată de dezideratele ei vi
tale, o luptă legată de cauza reunifi- 
cării pașnice a țării — dorință 
scumpă a întregii națiuni coreene.

LA BRUXELLES;
Negocieri maraton

BRUXELLES 30 (Agerpres). — 
După negocieri maraton — Ultima 
ședință durînd 18 ore — membni 
Consiliului ministerial al Pieței co
mune, reuniți la Bruxelles, au ajuns 
la un compromis privind participarea 
Marii Britanii la bugetul comunitar, 
decizia luată urmînd să intre în vi
goare numai după aprobarea sa de 
către guvernele tuturor țărilor mem
bre.

CONVORBIRI SOVIETO-YEMENITE
MOSCOVA 30 (Agerpres). — La 

Moscova a fost dat publicității co
municatul privind convorbirile dintre 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și Aii Nasser Mohammed, 
secretar general al C.C. al Partidului 
Socialist Yemenit, președintele Pre
zidiului Consiliului Suprem al Po

Cuvîntarea tovarășului Jănos Kădăr
Ia întîlnirea cu alegătorii

BUDAPESTA 30 (Agerpres). — In 
cuvîntarea rostită la întîlnirea cu ale
gătorii din circumscripția electorală 
Angyalfold, din Budapesta, primul 
secretar al C.C. al P.M.S.U., Jănos 
Kădăr, s-a referit — după cum infor
mează agenția M.T.I. — la însemnă
tatea alegerilor de la 8 iunie pentru 
Adunarea de Stat și consiliile locale, 
la desfășurarea campaniei electorale, 
menționînd că la adunările pentru 
desemnarea candidaților și-au expus 
opiniile peste 200 000 de alegători. 
După ce a înfățișat succesele obținu
te în construcția socialistă în Unga
ria, vorbitorul a relevat că, în ultimii 
30 de ani, venitul național a crescut 
de 5 ori, iar volumul producției in
dustriale de 9 ori. După ce a Înfăți
șat rezultatele din agricultură și în 
ridicarea nivelului de trai, vorbitorul 
a relevat că, în anii următori, trebuie

Amplă mișcare de protest in R.S.A.
împotriva politicii de apartheid >

• Forțele polițienești au intervenit cu brutalitate imp -riva 
demonstranților 9 Copii bătuți iără cruțare • Peste 1 500 

de persoane arestate • Muncitori greviști concediați
JOHANNESBURG 30 (Agerpres). 

— După uciderea de către poliția ra
sistă sud-africană a doi elevi metiși 
la Elsies River și apoi, după rănirea 
in cursul zilei de joi, a unui alt elev 
de liceu, starea de tensiune s-a agra
vat în R.S.A. „Noile incidente rasia
le, declanșate de revolta împotriva 
apartheidului, apasă asupra Africii 
de Sud" — scrie agenția France 
Presse, intr-o corespondență din Jo
hannesburg. „Poliția și-a adus im
portante întăriri în orașele în care 
elevii de liceu - negri și metiși — au 
declarat grevă pe o durată de timp 
nedeterminată pentru a protesta îm
potriva faptului că sînt frustrați, da
torită nivelului inferior al educației, 
in școlile speciale ce le sînt desti
nate".

In același timp se ridică tot mai 
multe glasuri pentru a condamna 
practicile autorităților rasiste — rele
vă A.F.P. Astfel, reverendul Allan 
Boesak a declarat : „Noi plătim în
treg prețul apartheidului. Violența 
este singurul mijloc prin care se men
ține apartheidul". In timp ce ministrul 
poliției ' pretindea ’ Că polițiștii, „în 
Stare de legitimă apărare", au des
chis focul asupra tinerilor la Elsies 
River, trei deputați albi din opoziție 
ceruseră o audiență urgentă la mi
nistru pentru a denunța brutalitatea 
forțelor polițienești.

Deputatul Tiaan van der Merwe din 
Partidul Progresist-Federal a declarat 
că a văzut el însuși polițiștii împin- 
gînd tineri metiși într-o încăpere 
unde au fost bătuți cu bastoane de 
cauciuc. In trecere, a fost lovită și o 
femeie în vîrstă. Au fost bătuți fără 
cruțare copii de 12-15 ani... ; o fe

porului, prim-ministru al R.D.P. Y*-  
men, transmite agenția T.A.S.S.

PRIMIRE LA MOSCOVA. Aleksei 
| Kosighin, președintele Consiliului 

de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit 
Ila 30 mai pe ministrul de externe 

al Suediei. Ola Ullsten. care se află 
în vizită oficială la Moscova. A 

Iavut loc un schimb de păreri în 
probleme ale dezvoltării în conti
nuare a relațiilor sovieto-suedeze. 
precum și în unele probleme inter- 

I naționale actuale de interes comun
— transmite agenția T.A.S.S.

. CAMERA REPREZENTANȚI
LOR A S.U.A. a respins cu o ma- 

1 joritate de 242 de voturi împotrivă 
Își 141 pentru proiectul bugetului 

federal pentru exercițiul financiar 
1981, care începe la 1 octombrie. 
Proiectul respectiv, elaborat în ca- 

Idrul unei comisii mixte a Senatu
lui și Camerei Reprezentanților, 
prevedea cheltuieli totale de 613,3 
miliarde dolari, iar la capitolul alo
cații militare — 153,7 miliarde do- 

I lari, cu 3,2 miliarde dolari mai 
mult decît suma solicitată de pre- 

I ședințele administrației. Agenția
Associated Press subliniază că de
cizia camerei inferioare a fost de
terminată tocmai de opoziția ma- 

I jorității membrilor acesteia față de 
I reducerea fondurilor prevăzute ini

țial pentru programele interne cu 
I caracter social și economic, în sco

pul sporirii alocațiilor militare.

ÎNTREVEDERI LA BONN. Can
celarul federal al R.F.G., Helmut 

I Schmidt, l-a primit vineri pe Niko
lai Tihonov, prim-vicepreședinte al

I Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
aflat la Bonn cu prilejul lucrărilor 
sesiunii comisiei mixte de colabora- 

. re economică și tehnico-științifică. 
După cum relatează agenția 

I T.A.S.S., au fost discutate aspecte 
privind situația actuală și perspecti- 

Ivele dezvoltării relațiilor economice 
dintre cele două țări, precum și 
unele probleme internaționale de 

I interes comun. în aceeași zi, N. Ti- 
I honov a avut o convorbire cu mi

nistrul de externe al R.F.G., Hans- 
I Dietrich Genscher.

în comunicat este evidențiată do*  
rința părților de a dezvolta și întări 
relațiile dintre cele două țări. A fost 
consemnată hotărîrea lor de a con*  
tribui la politica de destindere, la frl- 
narea cursei înarmărilor, la asigu
rarea păcii și securității internațio*  
nale.

soluționate probleme economice mal 
grele decit înainte și, din această 
cauză, a fost necesar să fie Încetinit 
ritmul de creștere ; în același timp, 
se pun cerințe calitative mult mai 
înalte.

Abordînd probleme ale vieții inter
naționale, vorbitorul și-a exprimat 
încrederea in posibilitatea apărării 
păcii și a cuceririlor în domeniul des
tinderii internaționale. Am dori — ■ 
arătat el între altele — ca securitatea 
egală să fie realizată la un nivel mai 
scăzut al înarmărilor și, de aceea, 
dezarmarea rămine pentru noi pro
blema centrală. Ne pronunțăm pentru 
soluționarea politică a problemelor li
tigioase, a continuat Jănos Kădăr, 
adăugind că și în problema arma
mentelor din Europa singura opțiune 
justă constă în calea tratativelor fi 
acordurilor.

tiță a fost bătută pină a leșinat, de
clara deputatul.

In cursul zilei de joi, greva liceeni
lor a fost generală în provincia Cap 
și în mai multe zeci de centre sud- 
africane, tinerii adăugind revendică
rilor formulate și pe aceea privind 
eliberarea persoanelor arestate. Po
trivit „Institutului pentru relații rasia
le", de la începutul acestor acțiuni, 
cu șase săptămîni în urmă, peste 
1 500 de persoane au fost aruncate 
în închisorile sud-africane.

In același timp a cresciît și tensiu
nea pe plan social. La Durban și Ca
petown, mii de muncitori de culoare 
au fost concediați după declanșarea 
unor greve. La Durban, șapte lideri 
ai muncitorilor textiliști de culoare au 
fost arestați. In alte sectoare econo
mice muncitorii au anunțat că vor 
organiza noi acțiuni de protest.

Tn cursul unei puternice demon
strații antirasiale organizate la Jo
hannesburg, participanții, cetățeni de 
diferite rase, au cerut eliberarea ne
condiționată a liderului populației de 
culoare Nelson Mandela, condamnat 
la închisoare pe viață,

i. ★
O femeie albi din Republica Sud- 

Af ricana a fost judecați la Johan
nesburg sub acuzația de a fi permis 
menajerei sale, o negresă, să-fi aducă 
fi copilul sugar la domiciliul său.

Declarată „vinovată" de justiția ra
sistă, Pat Van Rensberg a fost eli
berată in cele din urmă, după ce o 
primit un serios avertisment. Legea 
rasistă din Africa de Sud interzice 
menajerelor de culoare care muncesc 
intr-o zonă rezidențială pentru albi 
să se bucure de prezența familiei lor 
la locul de muncă, indiferent dacă 
este vorba de copii, ca in cazul de 
față, sau de soți.

cerință

A devenit o practică statornică a 
forurilor conducătoare ale partidului 
și statului de a examina în comun 
problemele majore care privesc ne
mijlocit destinele națiunii noastre, în 
strînsă împletire cu destinele păcii și 
securității internaționale. Ședința 
Comitetului Politic Executiv al Comi
tetului Central al partidului. Consi
liului de Stat și Guvernului, în ca
drul căreia a fost analizată activita
tea delegației României la recenta 
consfătuire a statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, dînd o înaltă 
apreciere modului strălucit în care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a expus 
poziția țării noastre în problemele 
discutate, a evidențiat însemnătatea 
deosebită pentru reluarea cursului 
spre destindere a viitoarei reuniuni 
general-europene de la Madrid.

„Madridul" — mai nece
sar ca oricînd. Pe bună drep_ 
tate. în comunicatul dat publi
cității, forurile conducerii noas
tre de partid și de stat „con
sideră ca fiind de o mare actua
litate buna pregătire a reuniunii de 
la Madrid, subliniind necesitatea in
tensificării și aprofundării schimbu
lui de păreri in acest scop, astfel ca 
incă inaiqte de începerea reuniunii 
să existe un consens cu privire la 
măsurile practice menite să ducă la 
transpunerea in viață, ca un tot uni
tar, a Actului final de la Helsinki". 
Așa cum se știe, organizarea în 
toamna acestui an, în capitala Spa
niei, a unei noi reuniuni general- 
europene este un fapt stabilit prin 
consensul celor 35 de state partici
pante la Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa, pe baza pre
vederilor Actului final de la Hel
sinki. încă la forumul european pre
cedent, de la Belgrad (1977—1978), au 
fost fixate atît data întîlnirii pre
mergătoare, respectiv 9 septembrie 
1980, cit și momentul de debut al 
reuniunii însăși — 11 noiembrie. Este 
adevărat, la un moment dat șu apă
rut unele incertitudini în legătură cu 
viitoarea reuniune, dar în prezent 
nici nu se mai poate pune întreba
rea „va avea loc sau nu reuniunea ?“ 
Potrivit hotărîrii celor 35 de state 
semnatare ale Actului final de la 
Helsinki, ea va avea loc la data sta
bilită.

Este o realitate însă că anul 1980, 
„anul Madridului", a început sub 
semnul unor serioase încordări și 
convulsii, ca urmare a recrudescen
ței manifestărilor politice de forță, 
apariției unor noi focare de conflict, 
ascuțirii contradicțiilor dintre unele

esențială a edificării securității europene, 
a reluării cursului spre
state și grupări de state, cu adinei 
consecințe asupra ansamblului vieții 
internaționale. In aceste condiții, in 
cercuri ale unor anumiți pesimiști 
de profesie s-au emis prevestiri că. 
„datorită crizei de încredere", la Ma
drid „vor fi trase clopotele pentru 
înmormîntarea destinderii". Nd este 
greu de stabilit că asemenea conclu
zii negativiste sînt inspirate de 
forte politice ostile destinderii, care 
tînjesc după vremurile de tristă 
amintire ale războiului rece. In lu
mina experienței acelei perioade ne
faste, popoarele europene, forțele 
progresiste de pe continent nu pot 
accepta reîntoarcerea la trecut, la 
situațiile și practicile confruntării și 
balansării pe marginea prăpastiei, cu 
riscurile grave decurgînd din aceas
ta pentru întreaga umanitate. Re
uniunea de la Madrid apare mai 
necesară ca aricind tocmai în 
împrejurările actuale, de accen
tuare a încordării internaționale, 
ea oferind cel mal potrivit pri
lej de a se repune in funcțiune 
mecanismul stabilit în urmă cu cinci 
ani, la Helsinki, pentru edificarea 
unui sistem trainic de securitate pe 
continent.

Destinderea este indivizi
bilă Desigur, destinderea nu tre
buie considerată un fel de Ja
nus, cu o față la pace si una 
spre război. Initr-o lume a in
terdependentelor cum este lumea 
de azi, situațiile de încordare, apari-, 
ția unor focare de tensiune în dife
rite părți ale lumii nu pot să nu se 
repercuteze intr-un fel și asupra cli
matului politic european. De aceea, 
diminuarea acestor focare ar înlesni 
în mod cert revitalizarea cursului 
spre destindere și securitate in Eu
ropa. în același timp însă, tocmai 
avînd în vedere rolul uriaș pe care 
îl are Europa in lume, orice rază de 
soare strecurată prin norii încordării 
in spațiul nostru geografic ar putea 
aduce o anumită contribuție la to
pirea ghețurilor neîncrederii și sus
piciunii existente în lume.

Fără îndoială, cea mai bună pre
gătire a reuniunii de la Madrid ar 
constitui-o înlăturarea obstacolelor 
apărute in calea destinderii, elimi
narea a înseși surselor de încordare, 
vechi sau noi, astfel incit reprezen
tanții celor 35 de state să se poată 
întîlni și așeza la masa tratativelor 
într-o atmosferă destinsă, degrevată 
de factorii de neînțelegeri și de spiri
tul confruntării. O asemenea situație 
nu poate fi așteptată însă cu brațele 
încrucișate, ca un dar divin. Faptul că 

în alte zone ale globului există fo
care de conflict, fenomene de încor
dare, nu trebuie să afecteze procesul 
de edificare a securității europene. 
Dimpotrivă, așa cum România a 
subliniat în repetate rînduri, în mă
gura în care pe plan european s-ar 
înregistra un progres în direcția res
tabilirii cursului spre destindere, 
spre înțelegere și colaborare, aceasta 
s-ar răsfringe in mod indubitabil 
asupra climatului politic mondial, ar 
răspunde cerințelor normalizării vie
ții internaționale în ansamblu. Iată 
de ce întîlnirea de la Madrid nu tre
buie condiționată de nici un fel de 
premise : reuniunea însăși, începînd 
cu perioada pregătitoare, trebuie 
considerată un prilej de mobilizare 
a eforturilor tuturor statelor pentru 
a determina slăbirea încordării in
ternaționale.

Cerința prioritară. In mod 
constant România a subliniat și sub
liniază că singurul suport real și trai
nic al securității europene il consti
tuie înfăptuirea unor măsuri concrete, 
eficiente de dezangajare militară și 
dezarmare. De aceea, în concepția 
țării noastre, reuniunea de la Ma
drid trebuie' să situeze în centrul 
atenției sale problemele dezangajă
rii militare și dezarmării in Europa, 
aceasta corespunzînd în cel mai înalt 
grad intereselor supreme de pace și 
securitate ale tuturor popoarelor con
tinentului. De la tribuna Congresului 
al XII-lea al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta în 
acest sens că „numai prin măsuri 
ferme de dezangajare militară și 
dezarmare se poate asigura trans
formarea destinderii intr-un proces 
ireversibil, se poate da securității 
europene un oonținut real". Țara 
noastră are, astfel, în vedere ca, pe 
lîngă măsurile de creștere a încre
derii și de întărire a stabilității pe 
continent — cum sînt notificarea 
manevrelor și mișcărilor de trupe, 
invitarea de observatori la asemenea 
demonstrații militare — să se ia în 
dezbatere măsuri concrete de retra
gere a trupelor de pe teritorii străine 
in interiorul granițelor naționale, 
precum și pentru reducerea efecti
velor armate și armamentelor fiecă
rui stat, a cheltuielilor militare, pen
tru diminuarea activității blocurilor 
militare, mergîndu-se spre desființa
rea lor concomitentă.

Evoluția însăși a evenimentelor a 
impus caracterul prioritar al măsu
rilor de dezangajare militară și 
dezarmare. Pentru că, intr-adevăr, 
simpla notificare a manevrelor, res
pectiv luarea doar la cunoștință des-

destindere
pre asemenea desfășurări de forțe 
— în condițiile cînd acestea au loc 
pe un continent suprasaturat de 
arme și armamente — nu poate și 
nu are cum să constituie o garanție 
de securitate. S-ar simți popoarele 
în mai mare siguranță dacă „vor fi 
informate" că au sporit și mai mult 
armele și armamentele de pe conti
nent ? Este o realitate că adoptarea, 
prin Actul final de la Helsinki, a ho
tărîrii de a notifica desfășurările 
de forță nu a Împiedicat adopta
rea unor hotărîri de intensificare a 
cursei înarmărilor și, în mod deose
bit, a înarmărilor nucleare, un 
exemplu în acest sens constituindu-1 
hotărîrea de amplasare a noi tipuri 
de arme racheto-nucleare pe conti
nent — măsură de natură să ducă la 
o și mai mare creștere a riscurilor 
de declanșare a unei conflagrații 
pustiitoare.

Este, de aceea, in interesul vital al 
popoarelor europene de a se acționa 
cit mai grabnic pentru încetarea 
acestei escaladări aberante a com
petiției militare. Așa cum România 
a susținut în permanență, un echi
libru militar care să garanteze secu
ritatea tuturor statelor se poate rea
liza nu prin ridicarea înarmărilor la 
niveluri tot mai înalte, ci, dimpotri
vă, prin coborîrea continuă a plafo
nului acestora, prin măsuri autentice 
de creștere a încrederii și întărire a 
stabilității și securității — respectiv 
măsuri de dezangajare militară și 
dezarmare.

Sint tot atîtea probleme de însem
nătate vitală pentru securitatea și li
niștea popoarelor continentului, a 
căror examinare, în ansamblul dez
baterilor privind cooperarea multila
terală dintre statele participante, se 
impune in mod prioritar la reuniu
nea de la Madrid. Firește, avînd în 
vedere caracterul lor complex, reu
niunea de la Madrid nu va putea ela
bora soluții tuturor acestor probleme. 
Pornind de la această realitate, 
România a formulat propunerea or
ganizării unei conferințe speciale 
pentru dezangajare militară și dezar
mare în Europa, propunere ce se re
găsește și în Declarația adoptată de 
consfătuirea de la Varșovia.

Imperativul mobilizării for
țelor politice celor mai 
largi mod constant, Româ
nia a evidențiat si evidențiază ne
cesitatea unei temeinice pregă
tiri a reuniunii de la Madrid, des- 
fășurînd ea însăși o intensă și multi
laterală activitate in acest sens, Sînt 

binecunoscute propunerile și Ideile 
constructive formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Raportul la 
Congresul al XII-lea al partidului, 
în cuvîntări și convorbiri din ultimul 
timp, precum și numeroasele con
tacte diplomatice ale țării noastre — 
toate avind ca țel crearea condițiilor 
pentru reușita reuniunii de la Ma
drid. In repetate rînduri secretarul 
general al partidului, președintele 
republicii a evidențiat cu putere ne
cesitatea mobilizării popoarelor, a 
tuturor forțelor înaintate de pe con
tinent, în vederea unei temeinice 
pregătiri a acestei reuniuni, astfel 
incit ea să marcheze un pas înainte 
în direcția transpunerii în viață a 
angajamentelor asumate la cel mai 
înalt nivel de statele semnatare ale 
Actului final de la Helsinki.

In acest Sens este plină de învăță
minte precedenta reuniune, de la 
Belgrad, știut fiind că încheierea sa 
cu rezultate nesatisfăcătoare s-a da
torat în mare parte tocmai faptului 
că, după conferința de la Helsinki, 
nu s-a desfășurat o activitate susți
nută pentru mobilizarea popoarelor 
europene, incit acestea să-și impună 
cu mai multă fermitate voința de 
pace și securitate. Cu atît mai mult 
în prezent, cînd climatul politic eu
ropean este mult mai întunecat, se 
impun eforturi și mai intense, și mai 
tenace, pentru a se evita evoluții sau 
rezultate neconforme ori contrarii 
așteptărilor popoarelor.

însăși viața relevă că astăzi, mal 
mult ca oricînd, este necesar să se 
manifeste o atitudine activă din 
partea tuturor statelor, a tuturor for
țelor politice progresiste — a parti
delor comuniste și muncitorești, a 
partidelor socialiste, social-democra- 
te, organizațiilor obștești, de femei 
și tineret, a tuturor forțelor intere
sate in viitorul pașnic al continentu
lui, pentru diminuarea încordării și 
eliminarea surselor de tensiune. Este 
convingerea partidului nostru că, prin 
acțiunea lor comună, aceste forțe pot 
contribui la crearea unui climat de în
credere și înțelegere, ca o cerință 
esențială a desfășurării cu succes a 
viitoarei reuniuni de la Madrid.

In acest spirit, așa cum se sublinia
ză în comunicatul ședinței comune a 
conducerii de partid și de stat, 
România socialistă este hotărîtă să 
facă totul pentru a-și aduce în
treaga contribuție la înfăptuirea unei 
securități reale și durabile în Euro
pa, în interesul păcii și progresului 
popoarelor continentului, al tuturor 
popoarelor lumii.

Dumitru ȚINU
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DECOLONIZAREA INFORMAȚIEI, tn capitala Senegalului au în
ceput lucrările Consiliului interguvernamental al Agenției Panafricane de 
Informații (P.A.N.A.), care are ca scop stabilirea structurilor tehnice și 
administrative necesare funcționării organizației. In cadrul lucrărilor. Lu
do Lara, ministrul informațiilor din Angola, care este președintele in 
exercițiu al consiliului, Ousmane Diallo, directorul P.A.N.A., și reprezen
tantul UNESCO, Baba Hgkim Aidara, au subliniat importanța activității 
acestei organizații pentru reflectarea cit mai veridică a situației de pe 
continent și in lupta pentru decolonizarea și demonopolizarea informației.
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CONTRACT. Cu ocazia vizitei ta | 
Japonia a premierului Consiliului I 
de Stat al R.P. Chineze. Hua Guo- 
feng, la Tokio a fost semnat joi i 
un contract pe termen luna privitor j 
la colaborarea în prospectarea si 
exploatarea petrolului. Documentul i 
se referă Ia o zonă largă aflată în 
sudul și vestul golfului Bohai — * 
menționează agenția China Nouă.

REZULTATE ELECTORALE, j 
Partidul Mișcarea Unită, condusă 
de Ronald Webster, a ciștigat în i 
alegerile desfășurate in mica insulă > 
caraibiană Anguilla șase din cele ■ 
șapte locuri ale adunării locale, fapt 
considerat de o semnificație deose- I 
bită. întrucît liderul partidului a j 
încercat, in urmă cu 13 ani. să de
clare independenta insulei si s-o I 
scoată din federația cu St. Kitts și I 
Nevis, foste teritorii coloniale bri- * 1 
tanice. .

EXPERIENȚE IN COSMOS. tn I 
cadrul programului celor patru cos- 
monauți aflați la bordul laboratoru- I 
lui „Saliut-6", ziua de vineri a fost I 
rezervată executării unui număr 
mare de lucrări. S-au realizat două i 
experimente avind ca scop studie- ' 
rea proceselor de topire, difuzie și * 
cristalizare a diferite substanțe In 
condiții de imponderabilitate. Ca ! 
materiale de bază au fost folosite s 
aluminiul și cuprul. S-au cercetat, 
totodată, discordantele care apar I 
intre axele instrumentelor optice din 
cauza încălzirii unilaterale a labo
ratorului spațial de către Soare. ■ 
Seara, prin intermediul televiziunii, 
a avut loc o conferință de presă a I 
cosmonauților cu ziariști prezenți la 
Centrul de dirijare a zborului. Cei I 
patru cosmonauți se simt bine. |

UN NOU ATENTAT TERORIST | 
a fost comis în Spania. în noaptea I 
de joi spre vineri, soldat cu rănirea 1 
gravă a patru polițiști. Atentatul a . 
avut loc intr-un cartier periferic al I 
orașului San Sebastian. De la Ince- l 
putui anului. 60 de persoane au fost 
ucise în urma atentatelor teroriste. I
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