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HOTĂRÎREA
Camitetriui Politic Executiv al C. E. al P. C. I

cu privire la dezvoltarea lepMIor de prietenie,
a colaborării si schimburilor cu alte țări

in ftMiul culturii, educației, științei si Mnatiiur

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, a primit, marți după-amiază, 
pe tovarășul Gianni Cervetti. mem
bru al Direcțiunii și Secretariatului 
Partidului Comunist Italian, care face 
o vizită în țara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R.

La primire au participat tovarășii 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Vasile Mușat. secretar 
al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a • transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pn cald mesaj de 
salut din partea Direcțiunii Partidu
lui Comunist Italian, a președintelui 
partidului, tovarășul Luigi Longo, și 
a secretarului general al partidului, 
tovarășul Enrico Berlinguer.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru sentimentele prie
tenești exprimate și a transmis, la 
rindul său. Direcțiunii P.C.I.. tovară
șilor Luigi Longo și Enrico Berlinguer 
un salut călduros din partea Comite
tului .......
și a

In 
la o 
tivității și preocupărilor actuale ale 
celor două partide și a avut loc un 
schimb de vederi asupra unui larg 
cerc de probleme ale situației inter
naționale actuale și ale mișcării co
muniste și muncitorești.

Tovarășul Gianni Cervetti a -in
format despre situația din Italia, des
pre problemele dificile cu care sînt 
confruntate forțele democratice în ac
tivitatea de înfăptuire a programului 
de guvernare aprobat în parlament 
de cele cinci partide din „arcul con
stituțional". în acest context, oaspe
tele a relevat că actele teroriste, care 
au culminat cu răpirea președintelui

Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
sa personal.
cadrul convorbirii s-a procedat 
informare reciprocă asupra ac-

Consiliului National al Partidului 
Democrat-Creștin, Aldo Moro. con
stituie o gravă amenințare la adresa 
instituțiilor republicane și ordinii pu
blice. a desfășurării activității nor
male a tării și a evoluției procesu
lui spre democratizarea și reînnoirea 
vieții politice, economice si sociale a 
statului italian.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat ca un fapt pozitiv formarea 
în Italia a unei largi majorități parla
mentare în care P.C.I. ocupă un loc 
important, ceea ce deschide o per
spectivă favorabilă dezvoltării demo
crației. creșterii rolului forțelor de 
stingă. Secretarul general al parti
dului a exprimat, totodată, convin
gerea că comuniștii italieni, toate for
țele progresiste și democratice ale 
tării vor reuși să depășească momen
tele grele prin care trece Italia, să 
înfăptuiască programul de dezvolta
re democratică a tării, să adîncească 
procesul de reînnoire a societății, in 
interesul maselor populare, al între
gului popor italian.

De ambele părți a fost exprimată 
satisfacția fată de bunele relații de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
statornicite intre P.C.R. și P.C.I. și 
a fost reafirmată dorința comună de 
a dezvolta. întări și intensifica aces
te rela'tii. de a contribui la consoli
darea legăturilor tradiționale de 
prietenie și cqnlucrare dintre Româ
nia si Italia în toate domeniile de 
activitate. în folosul ambelor țări și 
ponoare, al cauzei păcii. înțelegerii 
si cooperării în Europa și în lume.

Schimbul de vederi în problemele 
internaționale actuale a reliefat im
portanta pe care cele două partide 
o acordă transformărilor revoluționa
re care au loc în lume, afirmării tot 
mai puternice a voințeiI. Pornind de la obiectivele Programului de 

făurire a societății socialiste multilateral dezvol
tate și'înaintare a României spre comunism, adop
tat de Congresul al XI-lea. și ținînd seama de 
realitățile complexe ale lumii în care trăim, Parti
dul Comunist Român acordă o deosebită atenție 
extinderii și îmbunătățirii continue, a relațiilor și 
schimburilor internaționale in domeniile culturii, 
educației, științei și informațiilor. Mai mult ca 
oricînd, în condițiile dezvoltării contemporane, 
adîncirea cunoașterii reciproce și apropierea cres- 
cindă între popoare sint chemate să joace un rol 
esențial în promovarea înțelegerii și cooperării 
internaționale, în edificarea unei lumi mai drepte 
și mai bune.

Cu convingerea că fiecare țară — mare sau 
mică — poate șl trebuie să-și aducă contribuția la 
îmbogățirea tezaurului culturii universale, fiind 
vital interesată să participe la circuitul .mondial 
al valorilor materiale și spirituale, Partidul Co
munist Român s-a pronunțat și se pronunță cu 
consecvență pentru lărgirea cooperării și schim
burilor culturale între toate statele lumii, indife
rent de sistemele lor sociale și politice, pe baza 
egalității în drepturi, a respectării independenței 
și suveranității naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reciproc.

Potrivit acestei orientări, România întreține re
lații de strinsă cooperare cu alte țări, în toate do
meniile culturii, educației, științei, artei, contac
telor umane și informației, atit pe plan bilateral, 
cit și în cadrul multilateral al organizațiilor și 
instituțiilor internaționale. S-au extins schimbu
rile și colaborarea în domeniile presei, editurilor, 
radioului, televiziunii și filmului, legăturile directe 
dintre universități, institute de cercetare, așeză
minte și instituții cultural-artistice, organizații de 
rnâ'să și' dbșteștu contactele dintre oamenii’de 
știință, cultură și artă, ziariști, întâlnirile între 
tineri, călătoriile turistice, participările la compe
tițiile sportive internaționale etc.

Lărgirea și diversificarea schimburilor cu stră
inătatea au contribuit la îmbunătățirea cunoaș
terii de către poporul nostru a realizărilor celor
lalte popoare în domeniile economiei, științei, teh
nicii, culturii și artei, a tradițiilor și specificului 
creației lor materiale și spirituale, a aportului lor 
la progresul general al umanității. Totodată, a 
crescut volumul informației despre România di
fuzat peste hotare, s-a extins cunoașterea în 
străinătate a poporului român, a trecutului său 
istoric, a civilizației și culturii sale, a experien
ței și a realizărilor obținute în opera de edifi
care a unei societăți noi.

Un rol de cea mai mare importanță, cu efecte 
de o deosebită amploare pentru cunoașterea reali
tăților românești, a înfăptuirilor și aspirațiilor, 
poporului ‘nostru, a politicii partidului și statului 
nostru l-au avut publicarea, lucrărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în limbi de circulație interna
țională, ca și apariția. în edituri din străinătate a

volumelor cu texte selectate din aceste lucrări sau 
de prezentare a gîndirii social-politice și activității 
secretarului general al P.C.R., președintele Repu
blicii Socialiste România.

II. în cadrul orientărilor generale ale politicii 
partidului și statului nostru și în spiritul înțelege
rilor internaționale, al Actului final al Conferin
ței pentru securitate și cooperare in Europa, in 
scopul întăririi continue a prieteniei dintre po
porul român și celelalte popoare ale lumii. Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. consi
deră necesar să se adopte o serie de măsuri care 
să ducă la ridicarea pe o treaptă superioară a 
relațiilor și schimburilor culturale ale tării noas
tre cu străinătatea.

1. în acest sens,-va fi constituit și își va începe 
în curînd activitatea „Centrul național pentru pro
movarea prieteniei și colaborării cu alte popoare" 
(C.N.P.C.). Organism obștesc, funcționînd pe lingă 
Frontul Unității Socialiste, C.N.P.C. va acționa 
pentru coordonarea 
schimburi culturale 
instituțiile centrale, 
ștești și alți factori, ... 
terea problemelor legate de îmbunătățirea con
tinuă, pe bază de reciprocitate, a informării opi
niei publice internaționale despre dezvoltarea eco
nomică și social-culturală a României, despre 
trecutul istoric și condițiile actuale, de muncă și 
viață ale poporului român. Totodată, C.N.P.C. va 
coordona și stimula preocupările pentru reflecta
rea mai bogată a realităților românești prin pu
blicațiile și emisiunile pentru străinătate, pentru 
creșterea și îmbunătățirea producției de carte, 
filme și alte materiale în limbi de circulație inter
națională. pentru lărgirea contactelor și intensifi
carea schimburilor cu organizațiile științifice și 
culturale, cu organismele neguvernamentăle, insti
tuțiile din domeniul sistemelor de informare în 
masă de peste hotare, pentru perfecționarea și 
diversificarea metodelor si mijloacelor de activi
tate din aceste domenii si diferențierea lor „ în 
funcție de particularitățile diferitelor zone și țări.

2. Consiliul Culturii și Educației Socialiste, uniu
nile și asociațiile de creație vor acționa pentru 
diversificarea tematică și îmbunătățirea producției 
de bunuri culturale (cărți și alte tipărituri, filme 
artistice și documentare, discuri, diapozitive ș.a.), 
pentru promovarea mai largă a valorilor cultural- 
artistice românești în lume, pentru lărgirea schim
bului de valori culturale cu celelalte țări, mijloc 
important de cunoaștere reciprocă, de apropiere 
și întărire a prieteniei între popoare.

Vor fi inițiate întâlniri, festivaluri și alte mani
festări cultural-artistice internaționale și se va 
asigura participarea la reuniunile regionale sau 
mondiale menite să contribuie la mai buna cunoaș
tere a valorilor culturale din diferite țări, la 
dezvoltarea colaborării și difuzării, prin interme
diul operelor literar-artistice, a umanismului, a 
ideilor păcii și securității

programelor de relații și 
cu străinătatea elaborate de 
organizațiile de masă și ob- 
va organiza analiza și dezba-

în lume.

GÎND Șl FAPTĂ DE COMUNIST HUNEDOARA

Primarul oamenilor
„O comună nu e 

numai un spațiu geo
grafic sau o unitate 
administrativă, ci. mai 
ales, un mănunchi de 
făpturi și destine, oa
meni cu vieți si firi 
felurite, adunați la *un 
loc prin forța împreju
rărilor care le-au croit 
un făgaș comun".

Tot 
aflat ____
omul care m-a făcut 
părtaș la aceste Rin
guri — Valerian Valah, 
secretarul comitetului 
de partid si prima
rul frumoasei comune 
Breaza, ce se înșiruie 
la nord de Cîmpulung 
Moldovenesc — s-a 
constituit intr-o ilus
trare sui-gerieris a vi
ziunii sale si. totodată, 
într-o elocventă con
cretizare a modului 
cum ni l-au prezen
tat întâia oară consă
tenii săi : „tovarășul 
Valah nu e pur si 
simplu primarul co
munei. e mai mult de- 
cit atâta. e un primar 
al oamenilor...".

Cind am așternut pe 
hîrtie cuvîntul „consă
teni" am făcut-o nu 
întîmplător. Valerian 
Valah este un consă
tean în profundul în
țeles al cuvîntului. In 
primul rînd e un să
tean care se ocupă cu. 
tot ceea ce constituie 
specificul multisecu
lar al ..meseriei de ță
ran" — cum îi place 
lui să spună — prin 
aceste locuri azvîrlite 
pe inaltii versanti ai 
Tării de Sus. în zori, 
la ora 4. îl poți vedea, 
împreună cu soția. în
grijind vacile din graj
dul propriei gospodării 
— Breaza, ca așezare 
de munte, nu e coope- 
rativizată — apoi urcă 
vedrele cu lapte in 
căruță si le duce la

ceea ce am 
ulterior despre

punctul de 
către stat ; e. 
fel. totdeauna 
la contractări de carne 
si lapte, la îngrijirea 
pășunilor, la îndepli
nirea tuturor obliga
țiilor către stat. Nu în
tîmplător s-a ajuns-ca 
brezenii. urmînd pilda 
primarului lor. să li
vreze anul acesta sta
tului peste o mie de 
animale si un milion si 
jumătate litri de lapte.

La ora 6

predare 
de alt- 
primul

si jumă-

tate. fie vară; fie iar
nă primarul face o 
primă trecere în revis
tă a unităților comer
ciale din comună, se 
interesează dacă, sînt 
bine aprovizionate, a- 
poi se îndreaptă spre 
baia comunală în curs 
de reamenajare și mo
dernizare, spre dispen
sar — o clădire impo
zantă, cu 29 de încăperi, 
inălțată din contribuția 
și munca patriotică a 
cetățenilor la inițiativa 
inimoasă a primarului 
— popasul următor fă- 
cindu-1 la școala de 
zece clase, cu labora
toare ultramoderne, ri
dicată tot în acești ani.

în clădirea primă
riei 
prea 
rian Valah (în afara, 
firește, a orelor de

audientă, pe care le 
respectă cu-sfințenie) 
Dar. în realitate, cum 
am avut prilejul să 
constatăm noi înșine, 
„audiențele" primaru
lui se tin de-a lungul 
întregii zile, pe ulițele 
multelor sate și că
tune ce alcătuiesc co
muna. la dispensar ca 
si la magazinul uni
versal. la școală ca si 
la punctul de predare 
a laptelui, intr-un cu- 
vînt pretutindeni unde 
muncesc și trăiesc oa
menii comunei. Cu ei 
'împreună, la fata lo
cului. hotărăște solu
țiile celor mai felurite 
și mai complexe pro
bleme — cum să ex
tindă suprafețele de 
pășuni si fînete. cum 
să lărgească septelul 
spre a ajunge. în 1980. 
la o cantitate de lapte 
contractată cu statul 
de peste două milioane 
de litri (200 de vagoa
ne !)., cum să crească 
eficienta învătămîn- 
tului agrozootehnic de 
masă etc.

...Seara târziu, ajun- 
gind acasă după vreo 
adunare, își pune în or
dine „carnetul cu pro
bleme 
tru a 
zilele, 
lunile
acest „primar al oame
nilor" este, totodată, 
și un „primar al vie
ții", pentru care rostul 
suprem al atribuțiilor 
cu care consătenii l-au 
învestit este ca ei, oa
menii din Brează Tării 
de Sus, să trăiască din 
ce în ce mai pe mă
sura anilor cărora, prin 
tot ce săvîrseste si 
desăvîrseste. le este 
credincios ostaș.

de viată" pen- 
doua zi. pentru 
săptămînile sau 
următoare. Căci

consătenii nu-1 
găsesc pe Vale- Victor 

BÎRLĂDEANU

. Pentru o mai largă răspîndire a cărții româ
nești peste hotare, editurile și. instituțiile de profil 
vor elabora, traduce și tipări în limbi străine un 
număr sporit de lucrări de prezentare a istoriei 
și realităților actuale ale României și vor stabili 
legături sistematice de colaborare cu case edito
riale, autori și traducători din toate țările, sti- 
mulînd interesul acestora pentru publicarea de 
cărți românești sau despre România.

în vederea înscrierii mai largi în circuitul mon
dial a valorilor literaturii, teatrului, muzicii, fil
mului și artelor plastice românești. Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste. împreună cu uniu
nile și asociațiile de creatori vor intensifica acti
vitatea de traducere în limbi străine și de difuzare 
peste hotare a operelor reprezentative ale crea
ției românești, vor îmbunătăți organizarea tur
neelor artistice și a expozițiilor în străinătate, 
precum și participarea la manifestările interna
ționale de prestigiu, vor sprijini schimbul de idei 
și contactele intre oamenii de creație, vizitele de 
documentare și studiu, precum și alte forme de cu
noaștere și schimb de experiență cultural-âr- 
tistică.

Consiliul Culturii și Educației Socialiste, îm
preună cu ministerele de resort vor lua măsuri 
pentru îmbunătățirea bazei materiale a producției 
de carte și alte tipărituri, filme, 
cum și a condițiilor de difuzare 
turale românești peste hotare.

3. Ministerul Educației și 
va acționa pentru extinderea 
relațiilor dintre instituțiile de 
tara noastră și cele din străinătate, 
cunoașterea și prețuirea reciprocă a valorilor 
materiale și spirituale ale popoarelor. în acest 
sens, se Vor asigura, extinderea și . diversificarea 
schimburilor de lectori și conferențiari între uni
versități și alte instituții de învățămîht, ă con
tactelor dintre profesori, studenți, elevi, a schim
burilor de lucrări științifice sau cu caracter di
dactic.

Răspunzînd interesului manifestat peste hotare 
față de limba, literatura, istoria și civilizația po
porului român, se va acorda o atenție sporită 
solicitărilor venite din partea cercetătorilor și 
specialiștilor din domeniul românisticii, prin fa
cilități documentare, burse și stagii de studii și 
specializare, publicarea de lucrări.

4. Consiliul Național pentru Știință și Teh
nologie, academiile de științe, ministerele și in
stituțiile centrale vor adînci preocuparea pentru 
extinderea cooperării internaționale în domeniul 
științei — factor esențial în accelerarea progre- ' 
sului fiecărei țări, în întărirea prieteniei și, cola
borării între popoare și înfăptuirea aspirațiilor 
întregii omeniri spre o lume mai dreaptă și mai 
bună.

discuri ș.a., pre- 
a bunurilor cul-

învățămintului 
și intensificarea 
invățămint din 

pentru

popoarelor de

a trăi libere si independente, de a-șl 
hotărî singure soarta, fără nici un a- 
mestec din afară, de a pune capăt 
vechii politici de dominație și 
dictat.

Relevîndu-se faptul că în via
ta internațională se manifestă 
tendințe negative provocate de ascu
țirea contradicțiilor dintre state sau 
grupuri de state, de intensificarea 
luptei pentru sfere de influentă, de 
accentuarea unor manifestări de for-

■ tă. de ambele părți s-a subliniat că
■ astăzi se impun mai mult ca oricînd 
. unirea eforturilor maselor populare.
a tuturor forțelor progresiste si anti- 
imperialiste în vederea împiedicării 
agravării climatului mondial, intensi
ficarea eforturilor pentru rezolvarea 
pe cale pașnică, între părțile direct 
interesate, a stărilor conflictuale din 
Orientul Mijlociu si din alte zone.

Apreciindu-se că rezultatele recen
tei reuniuni de la Belgrad sînt nesa
tisfăcătoare. s-a relevat necesitatea 
ca guvernele.' toate forțele politice 
responsabile, toate popoarele europe
ne să acționeze cu toată fermitatea 
pentru măsuri concrete de dezanga
jare militară, de dezarmare.' si in 
primul rînd de dezarmare nucleară, 
pentru o largă>colaborare intre state, 
care să favorizeze întărirea securită
ții și păcii pe continentul european.

A fost reliefat faptul că lupta pen
tru triumful aspirațiilor popoarelor la 
independentă, democrație, pace si 
progres social, pentru transformări 
înnoitoare, democratice în viata poli
tică. economică și socială a țărilor 
lor impune intensificarea conlucrării 
dintre partidele comuniste, socialiste, 
social-democrate. a tuturor forțelor 
progresiste și antiimperialiste.

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

Corespondentul diplomatic al trustului de presă
american „Hearst Newspapers"

Marți,, 28 martie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe zia
ristul John Paul Wallach, corespon-

dent diplomatic al trustului de presă 
,.Hearst Newspapers" — S.U.A.

La primire a fost de fată tovarășul 
Constantin Mitea. consilier al pre
ședintelui republicii.

I
Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru ziarele trustului american de 
presă ..Hearst Newspapers".

(Continuare în pag. a IlI-a)

In ziarul de azi

A APĂRUT ÎN BROȘURĂ

CliVÎNTAR LA TOVARĂȘ» NICOLAR CEAUȘESCU 
la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
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Succes deplin Conferinței pe țara
a președinților consiliilor populare ®

2000 tone cocs 
peste prevederi

întreprinderea de construcții side
rurgice Hunedoara a terminat o lu
crare deosebit de pretențioasă și 
complexă : reparația capitală a ba
teriei nr. 4 de cocsificare a cărbune- 

. lui de la combinatul siderurgic. E- 
forturile depuse de constructori cu 
sprijinul 
acumulată 
de lucrări 
pitală de 
să fie terminată în timp-record, Cu 
șase zile mai redus decît la reparația 
similară efectuată la bateria nr. 2 și 
cu 32 de zile mai puțin față de cea 
de la bateria nr. 3. Lucrările execu
tate de constructori sînt de calitate 
superioară. De notat este și faptul că 
au fost aduse și unele îmbunătățiri 
constructive care influențează pozi
tiv funcționarea și exploatarea bate
riei, cum sînt : modificarea construc
tivă a căptușelii 
unei noi metode de izolare a decan- 
■'toarelor de șlam, dotarea bateriei cu 
o instalație de bigaz ș.a.

Prin reintrarea în funcțiune mai 
devreme a bateriei nr. 4 se estimează 
o depășire a planului pe trimestrul I 
la producția fizică cu peste 2 000 tone 
cocs metalurgic. (Sabin Ionescu).

ÎN DEZBATERE PUBLICĂ 
- MĂSURILE PRIVIND 

PARTICIPAREA 
OAMENILOR MUNCII 

LA BENEFICIILE 
ÎNTREPRINDERILOR

DOLJ

beneficiarului, experiența 
la executarea acestui gen 
au făcut ca reparația ca

la cea de-a patra baterie

ușilor, aplicarea

Economii de energie 
electrică

Colectivele unităților industriale 
din județul Dolj au economisit, de la 
începutul anului. 2,5 milioane kilo
wați oră energie electrică, cantitate, 
ce poate servi la producerea îngrășă
mintelor chimice pentru . fertilizarea . 
a 175 000 ha teren agricol. Contribuția 
cea mai importantă la obținerea a- 
cestui succes au adus-o muncitorii și 
cadrele tehnico-inginerești de la 
„Electroputere" și de la întreprinde
rea de tractoare și mașini agricole 
Craiovă, unde cantitatea de energie 
electrică economisită' in acest timp 
poate asigura necesarul desfășurării 
activității productive pe timp de trei 
zile. Materializarea unor acțiuni com
plexe inițiate de consiliile de control 
muncitoresc 
creat condiții 
sumurilor cu 
rile stabilite în

din aceste unități au 
pentru diminuarea eon
ii—5 la sută sub nivelu- 

plan. (Agerpres).

RUBRICILE NOASTRE : 
Viața de partid ; în con
fruntare : scrisori și răs- 

Faptul divers;
fruntare :' 
punsuri ;
Festivalul național „Cîn- 
tarea României" ; Sport ; 
Din viața partidelor comu
niste și muncitorești ; De 

pretutindeni

Astăzi își începe lucrările la 
București unul dintre cele mai 
largi forumuri democratice ale so
cietății noastre — Conferința pe 
tară a președinților consiliilor 
populare, care reunește pe toti pri
marii comunelor, orașelor și muni
cipiilor. precum și președinții co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare județene. Este prima reu
niune a tuturor președinților con
siliilor populare, inițiată la propu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, și statuată ca forum de 
lucru al acestor organe prin Legea 
nr. 5/1975 privind Congresul, Ca
mera legislativă și Conferințele 
consiliilor populare.

Avînd loc la scurt timp după 
Conferința Națională a partidului, 
care a pus în fața întregului popor 
obiective noi. însuflețitoare pentru 
dezvoltarea economico-socială si 
mai puternică a patriei și creșterea 
mai accentuată a nivelului de trai, 
forumul de lucru al președințiloi- 
consiliilor populare se înscrie ca 
un moment important in amplul 
proces de adîncire a democrației 
socialiste, pentru participarea acti
vă. nemijlocită a tuturor oamenilor 
muncii — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — la 
autogospodărirea localităților. a 
economiei, la conducerea vieții so
ciale. a întregii societăți.

într-o atmosferă de exigentă și 
responsabilitate, proprie dezbateri
lor noastre democratice, conferința 
va analiza, timp de trei zile, modul 
în care au acționat și acționează 
consiliile populare, organele lor 
executive, toți oamenii muncii pen
tru înfăptuirea hotărîrilor Congre
sului al XI-lea și ale Conferinței 
Naționale ale partidului, privind 
dezvoltarea economico-socială armo-

nioasă a județelor, continua propă
șire și buna gospodărire a tuturor 
localităților. Prin problematica bo
gată aflată pe ordinea ei de zi. 
conferința va prilejui o amplă si 
profundă analiză a principalelor 
sarcini care revin consiliilor popu
lare și de a căror rezolvare mai 
bună, mai eficientă depinde per
fecționarea activității de conducere 
a județelor, municipiilor, orașelor 
și comunelor. Sînt supuse dezbaterii 
probleme deosebit de importante — 
de la cele referitoare la creșterea 
producției industriale și agricole, 
sistematizarea teritoriului și loca
lităților. realizarea programului de 
construcții de locuințe, pînă la sar
cinile privind aprovizionarea popu
lației, extinderea și diversificarea 
serviciilor, activitatea politico-edu- 
cativă, pregătirea forței de muncă, 
învătămîntul,. cultura și sănătatea 
publică. Un loc important în cadrul 
conferinței îl ocupă dezbaterile vi- 
zind perfecționarea activității con
siliilor populare, dezvoltarea și 
adîncirea democrației socialiste, 
participarea oamenilor muncii la 
conducerea întregii vieți economi- 
co-sociale. Practic, va fi supusă 
examinării întreaga problematică 
economico-socială de care răspund 
consiliile populare și care, prin mai 
buna ei rezolvare. contribuie în fie
care județ, oraș și comună la îmbu
nătățirea condițiilor de viață si 
muncă ale tuturor cetățenilor.

Pentru a aprofunda toate aceste 
probleme, pentru a da posibilitatea 
participanților să analizeze atît re
zultatele obținute în primii doi ani 
ai cincinalului în dezvoltarea eco
nomico-socială a județelor, orașe
lor și comunelor, cit și modalitățile 
de soluționare mai eficientă, in e- 
tapa următoare, a problemelor me
nite să asigure progresul general

mai rapid al fiecărei așezări, dezba
terile se vor desfășura atît în plen, 
cit și în secțiuni organizate pe 
principalele domenii de activi
tate ale consiliilor populare. Ca 
toate forumurile reprezentative, 
proprii democrației noastre socia
liste. dezbaterile din aceste zile vor 
prilejui, totodată, ample și eficien
te schimburi de experiențe, care, 
prin învățămintele lor. vor 
impulsiona activitatea pentru dez
voltarea așezărilor urbane și rura
le, vor duce Ia îmbunătățirea 
stilului și metodelor de muncă ale 
fiecărui consiliu popular, ale tu
turor deputaților.

Evident, făcînd bilanțul realizări
lor- remarcabile obținute, al efortu
rilor depuse de consiliile populare, 
de toți oamenii muncii pentru în
făptuirea mobilizatoarelor hotărîri 
ale Congresului al XI-lea și ale 
Conferinței Naționale ale partidului, 
Conferința președinților consiliilor 
populare va trasa direcțiile funda
mentale de acțiune centru' viitor, 
va evidenția obiectivele prioritare 
spre care vor trebui să-si îndrepte 
eforturile organele locale de stat, 
deputății, toti cetățenii, pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor 
din acest an și pe întregul cincinal, 
pentru dezvoltarea economico-so
cială armonioasă a tuturor județe
lor. a fiecărei, așezări urbane și ru
rale.

Cu convingerea fermă că dezba
terile și hotăririle acestui larg fo
rum democratic de lucru se vor 
reflecta în împlinirile noastre vii
toare pentru ridicarea orașelor și 
satelor patriei pe noi trepte de pro
gres și civilizație socialistă, oame
nii muncii din țară noas'ră. între
gul popor urează succes deplin lu
crărilor Conferinței pe tară a pre
ședinților consiliilor populare 1

rea-Timp de secole, muntele 
Meseș a ținut Zalăul în 
poală, ca pe o dureroasă 
alintare a sa. ca pe un să
laș în care cele mai însem
nate evenimente erau scîr- 
țîitul căruțelor cu osii de 
fier ce se îndreptau în 
toamnă spre podgorii și 
zilele de sîmbătă, cind 
micii meșteșugari se îm
bulzeau la ferestrele groa
se, acoperite de praf și 
fum ale atelierelor să vadă 
ce aduc „tîrgarii" de peste 
deal — de prin văile Some
șului. Sălajului ori Cras- 
nei. Locuri unde, la orice 
zgîrietură. pămîntul întor
cea mîndru filele istoriei : 
urmele conviețuirii dacilor 
cu romanii ; ale lui Mihai 
Viteazul, care, după ce a 
trecut pe aici după victoria 
de la Gorăslău. a ieșit prin 
„Poarta Meseșană" la dru
mul cel mare al nemuririi 
sale, spre Turda. Locuri pe 
unde și-au purtat pașii ti
nereții Simion Bărnuțiu. 
Alexandru Papiu Ilarian, 
Ionită Scipione Bădescu și 
poetul maghiar Ady Endre.

Cinci veacuri i-au trebuit 
orașului pentru a se găsi pe

cu adevarat. Actul re
nașterii lui socialiste — ca 
si al altor zone ale tării —

sediu — a apărut mai întîi 
o hartă, apoi o machetă. 
Zilnic, săptămîni si' luni in

din lemn în geometrii
le. în întreprinderi moderne 
și spatii de locuit.

Diminețile la Zalău

a fost semnat în 1968. odată 
cu noua impărtire adminis- 
trativ-teritorială. La sediul 

. Comitetului județean de 
partid Sălaj — la vechiul

șir. mii de priviri s-au 
plimbat febril de-a lungul 
și de-a latul. închipuind 
parcă transformarea aces
tor însemne și figurine albe

...Săptămîni la rînd. cu 
traista cu merinde în stin
gă. în dreapta cu fișa me
dicală pentru încadrare în 
muncă, sute, mii de oameni

au urcat scările policlinicii 
din Zalău. Nu se cunoșteau 
între ei. dar își dădeau bi
nețe. șoptit :

— Bi dumneata tot la...
— Tot la.
„Tot la" însemnînd fi

resc : „Da. aici, la construc
ții".

Tot în acele zile de în
ceput. după orele de lucru, 
șantieriștii au fost chemați 
într-o baracă de seînduri. 
unde li s-au dat caiete si 
creioane. Așa a început ’ o 
altă „construcție" : cursu
rile de calificare. O con
strucție umană, ale cărei 
roade se văd din ce în ce 
mai mult.

Pe o bună parte din băr
bații Sălajului diminețile 
acestea „de Zalău" i-au 
găsit pe alte meleaguri, pe 
alte șantiere ale tării, ca
lificați ori candidați la o 
calificare, cu situații înte
meiate 
ceput 
acolo.
loan Bobis — mozaicar de

ori numai la în
de întemeiere — 
departe de „casă".

Ioan MUREȘAN
(Continuare in pag. a V-a)
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Corespondentul 
Ion Cofoi ne 
cu doi dintre 
cărăuși, ■ care
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Frații« 
cărăuși »

Trec pe străzi autocisterne cu 
lapte. Autovehicule ca oricare 
altele. Ciți dintre noi se gîndesc 
o clipă că la volanul multora 
dintre aceste autocisterne se 
află adevărați pasionați, oameni 
care știu că prin „cărăușia" lor 
copiii — și nu numai ei — se 
bucură dimineața de cana, au 
lapte cald ? ~
nostru voluntar 
face cunoștință 
acești neobosiți 
pornesc cu noaptea-n cap spre 
punctele de colectare a laptelui 
din județul Hunedoara, spre a 
ajunge exact la ora fixată 
înapoi la fabrica prelucrătoare 
„Simeria", iar de aici spre cen
trele de desfacere. Pe autocis
terna 31—HD—4 585 lucrează 
Aurel Florea, fratele cel mare. 
Timp de 25 de ani a cărat mi
lioane de litri de lapte, timp 
de 25 de ani nu a intîrziat nici
odată de la program și nici n-a 
încălcat vreo regulă de circula
ție. Fratele mai mic, Iile, cu 
autocisterna 31—HD—981, lu
crează de numai... 24 de ani, tot 
fără nici o abatere. De unde și 
urarea ca și pe viitor totul să 
meargă... ca pe roate !

Căciula care 
și-a pierdut 
capul...

Două eleve din anul II E de 
la Liceul agroindustrial din Huși, 
pe nume Olguța Doru și Con
stanța Mustață, s-au prezentat 
la. miliția din localitate, unde 
au predat o căciulă și o geantă 
pe care le găsiseră in parcul 
„Cuza Vodă". Ofițerul de mili
ție a deschis geanta șl în 
geantă... 18 115 lei !

Mulțumind elevelor pentru 
gestul lor, cadrele de miliție au 
început cercetările pentru găsi
rea păgubașului. Rezultatul in
vestigațiilor pare nostim la 
prima vedere, dar în realitate 
este vorba de o condamnabilă 
neglijență. Ce se întîmplase ? 
Șefa stației de incubație Huși îl 
trimisese pe electricianul Ion 
Samoilă să ridice retribuția per
sonalului unității. După, ce a ri
dicat banii, lui Samoilă i-a ie
șit un bufet in drum, n-a. putut 
să-l ocolească, iar cînd, în sfir- 
șit, a plecat turmentat, simțind 
că nu-l mai țin picioarele, a 
adormit buștean pe o bancă din 
parc. Cînd s-a trezit, mahmur, 
a plecat spre casă, uitînd de 
căciulă și de geanta cu bani...

I
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IJ.
|Pădurarul C. Tîmplă- I

A fost „curentat" la

»
Faza 1 ..._______  ... ,_____

ru din Băîcești-Vîlcea și-a „tras" 
în casă curent electric.

Faza 2 : 
curent cu 
cu țîrîita, 
contorul.

Faza 3 : 
buzunar cu o amendă, plus 3 356 
lei și 10 bani pentru curentul 
consumat și neplătit.

Șeful Centrului de distribuție a 
energiei electrice Bălcești, Du
mitru Panait. ne scrie că pădu
rarul Tîmplaru nu e singurul caz 
de acest fel. Același traseu... tri
fazic l-a parcurs și Mișu Cimpo- 
ieru, distribuitor la statia PECO 
din localitate : i s-au „distri
buit" și lui o amendă, plus 
3 460 lei și 60 de bani pentru 
curentul consumat și neplătit 
timpul cuvenit.

N-a

Pentru a consuma 
nemiluita și a plăti '■ 
pădurarul a stricat

la

I la

I
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| mai văzut 
filmul...

Ziua în amiaza mare, de 
căminul cultural din comuna 
Căzănești, județul Ialomița, au 
dispărut o sumă de bani și bi
lete, foarte multe bilete de in
trare la cinematograf. Directo
rul căminului. Ion Neagu, a se
sizat intîmplarea șefului postu
lui de miliție, Ion Răducanu, 
iar acesta a început imediat o 
ingenioasă investigație pentru 
prinderea făptașului. La o sin
gură întrebare nu putea afla 
răspuns : „De ce i-or fi trebuit 
atît de multe bilete de intrare 
la cinema ?" Pînă la urmă, res
pectivele bilete s-au găsit in
tr-un beci, iar de aici pînă la 
identificarea făptașului n-a mai 
fost decit un... pas pînă in co- 

. muna Malu, de unde este de 
fel. Și astfel, Gheorghe Grigore, 
zis Gelu, n-a mai apucat ~~ 
vadă nici măcar un film, 
schimb, fapta lui a rămas 
pomină in sat. Ca-n filme 1

I

sa 
In 
de

De-ale 
chibritului

I
I
I
I
I
I
I

<50» (adică 50 de bețe, 
în cazul meu, n-am 
jumătate ca lumea), 
încadrează o superbă 
unui băț de chibrit 
tinde și gindul care 
la vorba aceea cu

l
I

Scriam de curind in ziarul nos
tru, în nota intitulată „Teoria chi
britului", despre greaua încercare 
(și jenă) la care a fost supus un 
reprezentant al fabricii bucu- 
reștene cînd i s-a dat să aprindă 
niște bețe din producție proprie. 
Cititorul nostru G. Ciolcan din 
București, Aleea Macaralei nr. 
9, ne trimite un plic doldora cu 
bețe de chibrit la care abia 
dacă poți zări „măciulia" și care 
nu se aprind, nici să le pici cu 
ceară. „Pe cutia de chibrit — ne 
scrie cititorul — se află cifra . 
mare 
din care, 
găsit nici 
cifră care 
flacără a 
ideal. De 
m-a dus
«afară-i vopsit gardul, inăun- 
tru-i leopardul». Ceea ce sur
prinde este faptul că pe cutie 
nu scrie numele fabricii produ
cătoare. Oare să fie vorba de 
atita modestie, ca să rămină in 
anonimat ?“. Ar fi păcat...

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I
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Vremea, în curs de îmbunătățire în toată țara, impune un efort maxim pentru

FOLOSIREA FIECĂREI ORE BONE DE UI $1 RECUPERAREA RESTANTELOR IA SEMĂNAT
Prioritățile acestor zile: • ÎNCHEIEREA ÎNSĂMÎNȚĂRII SFECLEI DE ZAHĂR • PREGĂTIREA TERENULUI PENTRU FLOAREA-SOARELUI 

Șl PORUMB • PLANTAREA LEGUMELOR ÎN SOLARII ȘI ÎN CÎMP
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Pentru agricultura județului Brăila, 
ploile din ultima vreme au fost bine
venite. în această parte a tării nu 
mai căzuseră precipitații de luni de 
zile, astfel incit deficitul de apă din 
sol era destul de mare. Acum, ume
zeala a pătruns în pămînt, asigu- 
rînd o bună rezervă pentru plante. 
Este adevărat, ploile au stânje
nit desfășurarea normală a lucrărilor. 
Și totuși se muncește. Ce anume se 
face acum pe cimp și în grădini ?

De la început, menționăm o acțiu
ne meritorie care are drept scop exe
cutarea semănatului la un nivel ca
litativ ridicat : strîngerea resturilor 
vegetale, a tulpinilor de porumb. La 
ora actuală sînt însă cîteva zeci de 
mii de hectare unde resturile vege
tale împiedică funcționarea normală 
a semănătorilor. Ce se face practic ? 
La cooperativa agricolă Ciocile, de 
pildă, au ieșit în cimp 750 de coope
ratori, care au strîns resturile vege
tale de pe 700 ha. O parte din teren 
a și fost însămînțat cu lucernă, bor- 
ceag și sfeclă. Cooperatorii au trans
portat resturile de coceni la margi
nea tarlalelor, acolo unde se depo
zitează gunoiul de grajd, pentru fer
tilizarea terenului. în urma lor, 
mecanizatorii Ion Oiței, Nicu Ghera- 
se, Tudor Ștefan pregătesc terenul 
ca un strat de grădină pentru semă
natul sfeclei de zahăr, florii-soarelui 
și altor culturi. După cum ne spu
nea tov. Gheorghe Cliseru, președin
tele cooperativei agricole, atenția 
care se acordă calității lucrărilor vi
zează un obiectiv precis : realizarea 
unei recolte de 40 tone de sfeclă de 
zahăr la hectar față de 28 tone cit 
s-a planificat, iar la porumb. în cul
tură neirigată — cel puțin 6 200 kg, 
cu 1 000 kg peste plan.

Pînă acum. în județul Brăila 20 000 
hectare de teren au fost curățate de 
resturi vegetale. Dar aceasta nu re
prezintă nici .jumătate din suprafețele 
unde această operațiune este indis
pensabilă. în unele unități, cum sînt 
cele care fac parte din consiliul in- 
tercooperatist Gropeni, această lucra
re abia a început, iar numărul co
operatorilor ieșiți zilnic să curețe 
cîmpul este foarte redus. De aceea, 
concomitent cu semănatul culturilor 
din prima epocă, trebuie intensifi
cată pregătirea terenului sub toate 
aspectele : de Ia strîngerea resturilor 
de coceni pînă la pregătirea patului 
germinativ. Lucrările ar putea sfi in
tensificate dacă s-ar utiliza culti
vatoarele echipate pentru strîngerea 
resturilor vegetale, așa cum proce
dează mecanizatorii din I.A.S. Insula
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Excursii In timpul vacanței de primăvară a elevilor
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După cum se știe, vacanta de 
primăvară a elevilor este progra
mată între 6 și 19 aprilie. în ' a- 
ceastă perioadă, întreprinderea de 
turism, hoteluri și restaurante Bu
curești organizează diverse posibi
lități de recreare a elevilor. Bună
oară, se asigură în două serii, res
pectiv, de la 6 la 12 și de la 12 la 
18 aprilie, excursii la cabanele Su
sai, Peștera. Babele, Piscul Cîinelui, 
Brădet și Bunloc. Sînt programate, 
de asemenea, deplasări pe litoYal, în 
stațiunile Neptun și Eforie. Caza
rea în hoteluri ; piscinele cu apă 
de mare încălzită stau la dispoziția 
elevilor. Vor avea loc cursuri pen
tru învățarea înotului. Vilele din 
Tușnad sînt pregătite și ele pentru 
a primi școlării.

în timpul vacantei de primăvară
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Hotărîrea 
obștii

Trimisă ziarului nos
tru în numele unui 
grup de cooperatori 
din comuna Margina, 
județul Timiș. „dor
nici ca treburile în 
C.A.P. să meargă 
bine", o scrisoare des
tul de cuprinzătoare 
relata fapte care du
ceau la concluzia că 
președintelui coopera
tivei agricole din co
mună. ing. loan Mure- 
san. nu-i stau la ini
mă treburile obștii. în 
loc să fie în fruntea 
cooperatorilor pentru 
obținerea unor rezul
tate în producție din 
ce în ce mai bune, pe 
măsura condițiilor și 
a sprijinului acordat 
de stat, el neglijează 
interesele generale, nu 
organizează munca în 
raport cu sarcinile de 
plan. în cooperativă, 
din cauza sa. au ră
mas neînsămintate 2 
ha teren arabil, din 
cel mai bun ; nu s-au 
luat, măsuri pentru 
strîngerea la vreme a 
unor produse, gunoiul 
de grajd zace de cîțiva 
ani în grămezi, in timp 
ce producțiile la hec
tar sînt slabe etc. In

schimb, se comportă 
grosolan cu oamenii, 
în scrisoare se mai a- 
răta că prin comună 
au trecut adesea cadre 
cu munci de răspun- 

/dere de la județ, dar 
acestea nu l-au ajutat 
să se îndrepte.

în răspunsul său, 
Comitetul județean 
Timiș al P.C.R. subli
niază din capul locu
lui justețea sesizării. 
Pe lingă marile defi
ciente organizatorice, 
ing. Ion Mureșan nu 
știe să se comporte cu 
oamenii. îi jignește, 
nu are răbdare să dis
cute cu ei ș.a.m.d. 
Toate acestea l-au în
depărtat de oameni, 
i-au făcut să-si piar
dă încrederea în el. 
Favorizînd pe unii la 
atribuirea loturilor de 
grădină, a creat ne
mulțumiri în rîndul 
cooperatorilor. Folo
sește mașina coopera
tivei în scopuri perso
nale. deplasîndu-se la 
Făget, unde locuiește, 
fapt pentru care a fost 
criticat de mai multe 
ori. dar nu a tras în
vățăminte.

în răspuns se arată, 
de asemenea, că în 
ultimii ani cooperati
va'a primit un puter
nic ajutor — mecani
zare. îngrășăminte

Mare a Brăilei și de la S.M.A. Mo
vila Miresii.

După ploile din ultimele zile, în 
județul Brăila se pune cu acuitate 
problema Identificării parcelelor zvîn
tate, unde se poate lucra la pregăti

la cîmp și în grădini 
sînt acum multe de făcut!

ESENȚIALĂ NU ESTE STAREA TIMPULUI, 
CI STAREA DE MOBILIZARE A 

TUTUROR FORȚELOR SATULUI 
însemnări din județul Brăila

rea terenului șl la semănat. în unele 
cazuri nu se ține seama de această 
cerință. La cooperativa agricolă din 
Bertești s-a pierdut o zi și jumătate 
din timpul bun de lucru în cimp. 
timp în care se putea încheia semă
natul inului pentru ulei pe 100 hec
tare. Aceeași situație, constatată de 
specialiștii direcției agricole si la 
cooperativa Spira Haret. a determi
nat sancționarea inginerilor șefi ai 
unităților respective. Aceasta însă nu 
compensează pierderile determinate 
de întârzierea semănatului care, este 
știut, duce la scăderea recoltei. Deși 
puține, asemenea situații nu pot fi 
admise sub nici un motiv in agri
cultură — nu se poate să nu se țină 
seama că orele sau zilele ce se pierd 
rămîn pierdute.

Pentru a obține recolte sporite 
este nevoie să fie recuperate întâr
zierile la pregătirea terenului și la 
semănat. în legătură cu aceasta am 
solicitat opinia cercetătorilor Stațiu-, 
nil de cercetări agricole Brăila. Ing. 
Fane Popa, directorul stațiunii, pre
cizează : „în acest an calitatea lu
crărilor la semănat este influențată 
atît de strîngerea resturilor vegetale, 
cit și de grăparea și nivelarea arătu- 

se vor organiza și alte excursii. 
Printre acestea se numără circuitul 
municipiului București, cu o durată 
de 3, 4 sau 5 ore, în funcție de te
matica stabilită. Vor avea loc de
plasări cu autocarul pentru o zi la 
Predeal, Poiana Brașov, Curtea de 
Argeș, Cozia, Cheia și excursii de 
3, 4 sau 5 zile în nordul Moldovei, 
Oltenia și Maramureș, Valea Oltu
lui, Valea Prahovei, Moldova și 
Transilvania etc.

Informații suplimentare și reți
nerea locurilor la filialele I.T.H.R. 
din Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. Bâlcescu 
nr. 35, Bd. Republicii nr. 68, Cal. 
Griviței nr. 140, al căror program de 
funcționare este zilnic între orele 
8 și 20.

în fotografie : aspect din Su
ceava. Foto : Gh. Vințilă

chimice, semințe de 
calitate superioară, 
credite pentru inves
tiții în zootehnie etc. 
— obtinînd unele pro
ducții. în sectorul ve
getal si mai ales ani
malier. mai ridicate 
fată de anii anteriori. 
Sînt astfel create con
diții pentru dezvolta
rea ei în continuare, 
spre a ieși din rîndul 
unităților slabe. Comi
tetul comunal de 
partid, cu sprijinul co
mitetului județean, a 
analizat de mai multe 
ori în anul trecut ac
tivitatea consiliului de 
conducere al C.A.P., a 
președintelui si a ce
lorlalte cadre tehnice, 
criticînd cu asprime 
neajunsurile, stabilind 
măsuri. Cu toate apes- 
tea. președintele loan 
Muresan a continuat 
să manifeste delăsare 
în muncă, dezinteres 
fată de bunul mers al 
cooperativei agricole. 
Pentru toate aces
tea cooperatorii l-au 
schimbat din funcția 
de președinte, iar or
ganizația de bază l-a 
sancționat cu „vot de 
blam".

Epilog firesc pentru 
cine desconsideră in
teresele obștești și pe 

, oamenii muncii. 

rilor -crude», mai exact a arăturilor 
cu brazde mari, neuniforme, rămase

din toamnă. Pe 
trebuie să fie ur- 
pcntru a se putea 
mai bune condi-

în această stare 
aceste suprafețe 
gentat grăpatul 
insăminta in cele

țif. La semănătorile pentru floa- 
rea-soarelui și porumb s-au atașat 
dispozitive pentru aplicarea erbici- 
delor. Cu acestea se vor însămînța 
cite 6 rînduri la o trecere. în loc de
8. Ținînd seama de acest lucra și de 
întîrzierea lucrărilor trebuie să fie 
reevaluate forțele și să se organize
ze exemplar munca la semănatul 
culturilor din prima epocă si pregă
tirea terenului pentru culturile din 
epoca a II-a“.

VIAȚA DE PARTID

Nu dour „reprezentare numerică" u femeilor, 
ci purticipure efectivă și responsuhilă Iu întreugu 

uctivitate economico-sociulă
BOCUU Tovarășul Ion Ichim, 

prim-secretar al Comitetului munici
pal Bacău al P.C.R., nu ne-a prezentat 
datele de mai sus de dragul statisti
cilor, ci pentru că ele ilustrează in 
mod convingător creșterea participării 
femeilor la-activitatea politică, eco
nomică și socială, la dezbaterea și re
zolvarea treburilor obștești, la con
ducerea societății.

— Ne preocupăm, desigur, de re
prezentarea numerică a tovarășelor 
noastre la diferite eșaloane pentru că 
și acesta este un factor important — 
ne spunea mai departe tovarășul 
Ichim. Mai presus de orice ne intere
sează însă ca aceasta să fie o repre
zentare de înalt nivel calitativ, cores
punzătoare exigentelor si stadiului ac
tual de dezvoltare a societății. 
Iată direcția în care orientăm 
întreaga activitate desfășurată pe 
acest tărîm de comitetul nostru mu
nicipal, de organele și organizațiile 
de partid.

— Ce înseamnă, de fapt, asigurarea 
unei „reprezentări de înalt nivel ca
litativ" ?

— în primul rind. ridicarea conti
nuă a gradului de pregătire șl com
petență al femeii. Aceasta presupune 
nu numai desfășurarea unei activi
tăți productive de înalt randament, 
ci și mai buna valorificare a însușiri
lor lor de bune organizatoare, de har
nici si îndemînatici gospodari ai tre
burilor obștești. Periodic analizăm ac
tivitatea comitetului municipal al fe
meilor. ca si contribuția comisiilor de 
femei din întreprinderi la ridicarea 
nivelului calificării : pe baza unei te
matici bine stabilite, au loc schimburi 
de experiență între comisiile de fe
mei din municipiu privind acțiunile 
pentru creșterea calificării femeilor, 
simpozioane etc. Ar mai fi de amintit 
că in întreprinderi cum sînt ..Prole
tarul" ori cea de confecții se acordă 
atenție si policalificării : au Joc con
cursuri profesionale, dezbateri tehni
ce etc. Una din principalele sarcini 
încredințate muncitoarelor membre 
de partid este aceea de a se ocupa 
de formarea unor tinere nu numai pe 
plan profesional, ci si politic-social, 
asigurînd astfel cadrul favorabil an
trenării lor în diferite activități de 
decizie.

Petrecînd cîteva zile în între
prinderi băcăuane, ne-am convins
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SCRISORI Șl RĂSPUNSURI
Asistența 
sanitară 

la Sicrita
O scrisoare sosită de 

la N. Gheorghe din co
muna Rîfov — Praho
va semnala redacției 
că în satul Sicrita a- 
sistenta sanitară nu 
este încă la nivelul 
cerințelor populației. 
El propunea să se 
creeze și în satul res
pectiv un punct sani
tar în cadrul căruia 
cadre de specialitate 
să vegheze la sănăta
tea oamenilor. Direc
ția sanitară a județu
lui Prahova ne-a in
format. in răspunsul 
său. că satul respectiv 
este servit de punc
tul sanitar Buda. a- 
flat la o distantă de 
numai 2 km. cu cadru 
mediu permanent care 
locuiește în sat. Me
dicul dispensarului co
munal se deplasează

la acest punct sanitar 
în fiecare marți. între 
orele 8,30—15,30. pen
tru acordarea asisten
tei medicale curente.

Odată cu numirea 
celui de-al doilea 
medic, la data de 1 a- 
prilie a.c.. asistenta 
medicală va fi asigu
rată de două ori pe 
săptămînă prin medicii 
respectivi și zilnic de 
un cadru sanitar ; ce
lelalte cadre medii da 
la dispensar vor asi
gura. săptămînal. prin 
rotatie. deplasările pe 
teren, atît în satul 
Buda, cît și în Si
crita.

începînd cu 1 aprilie 
a.c.. prin cei 2 medici 
și 6 cadre medii asis
tenta sanitară, reor
ganizată. se va îmbu
nătăți si va asigura în 
mod corespunzător ce
rințele populației sa
tului Sicrita. care nu 
are mai mult de 500 
de locuitori.

Grădinile sint in aceste zile un alt 
loc de muncă intensă pentru agricul
tori. Zilnic, participă la plantatul le
gumelor mii de cooperatori. La cele 
două ferme legumicole de la coope
rativa agricolă Tichilesti au venit si 
cooperatorii din fermele de cîmp să 
dea o mină de ajutor la refacerea 
solariilor afectate de furtună, la 
alte lucrări urgente. Șeful de fermă 
Nicolae Novac a organizat munca in 
așa fel încît. cei 20 de cooperatori 
veniti din alte ferme să învețe din 
mers si să efectueze fiecare operație 
alături de legumicultorii de meserie. 
Cooperatorii înșiși au organizat un 
veritabil flux al lucrărilor — de la 
confecționarea ghivecelor nutritive si 
pînă la plantarea răsadurilor de le
gume. Pentru a se folosi fiecare 
palmă de pămînt, printre rîndurile 
de roșii și pe linia stâlpilor de sus
ținere din solarii s-a plantat salată 
verde. Cu aceeași grijă pentru folo
sirea intensivă a pămîntului se fac 
pregătiri în vederea extinderii 
culturilor intercalate și succesive în 
cîmp. Indiferent de starea tim
pului, în solarii, tuneluri, răsad
nițe și în cîmp legumicultorii 
muncesc din zori pînă în noap
te, pe ploaie sau între ploi. Așa 
cum s-a putut, cu mașinile și cu bra
țele s-au plantat 30 hectare de car
tofi timpurii și s-au însămînțat 40 
hectare de mazăre păstăi.

Cele cîteva secvențe de muncă 
surprinse pe ogoarele județului Brăila 
dovedesc că, pe orice vreme, oamenii 
harnici fac tot ce depinde de ei pen
tru însămînțarea fiecărei culturi cit 
mai repede și cît mai bine.

C. BORDEIANU

că, în fapt, pregătirea profesionala 
înaltă, stăpînirea meseriei, conștiința 
de producător, proprietar si beneficiar 
creează în mod firesc premisele unei 
participări' active, competente a fe
meilor la desfășurarea întrecerii so
cialiste pentru productivitate si cali- 
-tate^'înaltă. la perfectionarea organi
zării producției si a muncii. La în
treprinderea de postav „Proletarul"

® în municipiul Bacău, numărul femeilor încadrate în 
muncă se ridică astăzi la peste 30 000, din care 20 000 lu
crează în industrie, față de 10 800 încadrate în anul 1965.

© Numai în ultimii doi ani numărul locurilor de muncă 
pentru femei a crescut cu aproximativ 12 000.

© 450 de femei au fost promovate în ultimul timp ca 
directori, directori adjuncți, șefi de secții și de ateliere, con
ducători ai unor unități de servire.

© Din cei 21 secretari de comitete de partid din între
prinderi republicane, care îndeplinesc și funcția de pre
ședinți ai consiliilor oamenilor muncii, 9 sînt femei.

® 101 secretari de organizații de bază — dîntr-un total 
de 400 — sînt femei; alte 1 090 de tovarășe fac parte din 
birourile organizațiilor de bază și comitetele de partid.

© Femeile reprezintă 28,8 la sută din totalul membrilor 
de partid, proporția lor crescînd în ultimii doi ani cu 
aproape 3 la sută.

— unde întreaga forță de muncă fe
minină este calificată si in bună mă
sură pregătită superior din punct de 
vedere profesional — 32 de colective, 
în care prezenta femeilor inginere, 
tehniciene. muncitoare a fost precum
pănitoare. au studiat în ultimul an 
reorganizarea unor fluxuri tehnologi
ce. îmbunătățirea tehnologiilor de fa
bricație. reducerea cheltuielilor de 
producție ; iar specialistele din secto
rul de creație al întreprinderii au rea
lizat articole noi în peste 500 de de
sene si poziții coloristice. în exclu
sivitate prin folosirea de materii pri
me indigene. Pe acest fond în gene
ral pozitiv, cîteva cifre atrag însă a- 
tentia : într-un asemenea colectiv 
preponderent feminin, unde nu se 
pune problema unor dificultăți de se
lecționare și unde în mod firesc pro

Măsuri ferme 
pentru întărirea 

ordinii 
și disciplinei
De mai bine de un 

an. membri ai colec
tivului de muncă de la 
tipografia din Rm. Vîl- 
cea au sesizat diferi
te organe locale în le
gătură cu activitatea 
nesatisfăcătoare si 1 a- 
buzurile comise de 
șeful unității respecti
ve — Cincu Ilie — se 
afirmă într-o sesizare 
adresată redacției noas
tre. S-au făcut si cer
cetări. a reieșit juste
țea afirmațiilor, dar el 
și-a continuat practi
cile abuzive, perse
cutând pe unii și .fa
vorizînd pe alții. Co
mitetul județean Vil- 
eea al P.C.R. sublinia
ză în răspunsul trimis 
redacției că în activi
tatea sa, șeful tipo

In solariile cooperativei agricole din Vârâști, județul Ilfov, se face repicarea 
răsadurilor Foto : E. Dichiseanu

PE SCURT DE PE OGOARE
Botoșani. în unitățile agricole 

din județ s-au însămînțat 3 340 ha 
cu mac, peste 600 ha cu sfeclă de 
zahăr, 250 ha cu legume, 130 ha cu 
in și 100 ha cu cartofi de vară. în 
cele 33 de cooperative agricole 
cultivatoare de legume s-au înche
iat însămînțările în răsadnițe pe 
întreaga suprafață de 32 000 mp și 
s-au repicat peste 2,5 milioane fire. 
(Silvestri Ailenei).

Iași. în unitățile agricole din 
județul Iași au fost depistate tere
nurile zvîntate, reușindu-se astfel

movarea în funcții de conducere tre
buie să se facă, cu prioritate, din 
rîndul femeilor, din 52 de maiștri 
doar 7 sînt femei — promovate și ele 
de curînd — iar ajutoarele de maiștri- 
reglori reprezintă abia. 20 la sută din 
total. E vizibil deci că deși optica în 
domeniul promovării femeilor este ra
dical schimbată, rezultatele nu sînt 
încă pe măsura cerințelor.

Am consemnat cu satisfacție, la 
„Confecția", prezenta celor mai active 
comuniste în conducerea întreprinde
rii, a secțiilor și serviciilor, a aproa
pe tuturor formațiilor de lucru, in 
comitetul de partid (27 din cei 33 de 
membri). în consiliul de control mun
citoresc. ca secretare ale marii ma
jorități a organizațiilor de bază si 
propagandiste la învătămîntul politic- 
ideologic. ca responsabile ale gazete
lor de perete. Sînt realități semnifi
cative. . Totuși, se ridică întrebarea : 
ce sprijin se acordă femeilor celor 
mai capabile in ridicarea nive
lului lor ideologic, în îmbogă
țirea orizontului lor politico-eco
nomic si. totodată, în pregătirea teh- 
nico-economică — premisă de bază în 
vederea promovării ? Consemnăm o 
situație de fapt: în patra ani. doar 

grafiei a comis o sea
mă de greșeli — brus- 
cind și insultând une
ori pe unii membri ai 
colectivului — abuzuri 
și ilegalități. Pentru 
toate acestea, condu
cerea întreprinderii 
poligrafice Argeș din 
Pitești, de care apar
ține tipografia din 
Rm. Vîlcea. a hotărît 
destituirea lui Ilie 
Cincu din funcția de 
șef al tipografiei și în
cadrarea sa ca mun
citor tipograf la Pi
tești. Din răspuns re
zultă apoi că. în urma 
discuțiilor purtate cu 
majoritatea membri
lor colectivului de Ia 
tipografie, a reieșit că. 
pe timpul cît I. C. a 
fost responsabil, a e- 
xistat o atmosferă în
cordată. o stare de 
neîncredere si suspi
ciune între unii mem
bri ai colectivului. La 
adunarea generală a 
organizației de partid 
de la sfîrsitul lunii 
februarie, toate aceste 
probleme au fost dis
cutate. cerîndu-se co
muniștilor să ma
nifeste mai multă res
ponsabilitate fată de 
climatul si atmosfera 
din colectivul de 
muncă. S-a stabilit, de 
asemenea, ca un acti

vist al comitetului ju
dețean de partid să a- 
jute concret organiza
ția de partid, colecti
vul tipografiei în 
crearea unui climat

să se însămînțeze in întregime cele 
1 850 ha cu mac și alte plante me
dicinale și aromate, peste 80 la su
tă din cele circa 7 500 hectare pla
nificate cu in și plante furajere, 
precum și 575 ha cu legume. A în
ceput și însămînțatul celor 9 000 ha 
cu sfeclă de zahăr, această lucrare 
fiind avansată în cooperativele »- 
gricole Focuri, Dumești, Uricani și 
altele. în cooperativele agricole 
Lespezi, Moțca, Al. I. Cuza, Strun
ga, Țigănași ș.a. a început planta
rea cartofilor. (Manole Corcaci).

7 din cele peste 730 membre de partid 
din această întreprindere (în 1978 
doar una singură) au urmat școli 
politico. în aceste cazuri, nici măcar 
„reprezentarea" numerică — in legă
tură cu care tovarășii de la comitetul 
municipal sînt îndeobște ■ destul de 
grijulii — nu se prezintă prea bine.

Fără îndoială, una din principalele 
modalități in măsură ,să determine 
creșterea rapidă a experienței politice 
si organizatorice a membrelor de 
partid, a femeilor in general o consti
tuie încredințarea de sarcini obștești. 
Or, și in acest domeniu se fac sim
țite unele tendințe specifice : ne de 
o parte, se observă lipsa de grijă a 
unor organizații de partid in a în
credința femeilor „misiuni" obștești 
care să le stimuleze spiritul de ini
țiativă. să le valorifice gindirca si ex
periența politică, să creeze cadrai 
prielnic participării lor mai intense la 
viata de organizație : pe de altă par
te. este vorba de supraîncărcarea cu 
obligații obștești a celor mai active 
femei — la toate eșaloanele, dar în
deosebi la nivelul municipiului.

Femeile — a subliniat în repetate 
rînduri secretarul general al partidu
lui — trebuie să-și găsească un Joc 
mereu mai important în toate sectoa
rele, promovarea lor în munca de 
partid și de stat constituind o pro
blemă politică majoră. în lumina a- 
cestor indicații, Comitetul municipal 
de partid Bacău, organizațiile subor
donate au datoria de a acționa în 
continuare cu mai multă hotărîre 
pentru înfăptuirea măsurilor stabilite 
de C.C. al P.C.R., cu alte cuvinte, 
pentru atragerea unui număr spo
rit de femei în rîndurile partidu
lui. pentru diversificarea formelor de 
ridicare a nivelului de pregătire poli- 
tico-ideologică. tehnico-profesională 
și de cultură generală si. mai ales, 
pentru sprijinirea lor multilaterală, 
încît să nu fie reprezentate doar nu
meric în diferite organisme, ci să-si 
poată pune in valoare si afirma cu 
adevărat personalitatea, calitățile de 
conducătoare și organizatoare ale pro
ducției, de oameni politici, îmbinîn- 
du-le cît mai bine cu înaltele înda
toriri pe care societatea li le-a în
credințat ca soții, mame și edu
catoare.

Maria BABOIAN 
Gheorghe BALTĂ

sănătos de muncă, 
pentru educarea și 
ridicarea conștiinței 
socialiste a tuturor 
oamenilor muncii din 
unitate.

Concis, la obiect
Centrala producției și industrializării sfeclei 

de zahăr — Trustul produselor zaharoase : în 
vederea realizării de produse zaharoase diete
tice este prevăzută în planul de tehnică nouă 
o temă de cercetare privitor la aceste pro
duse. Cercetarea se realizează de către Insti
tutul de cercetări pentru industrie si chimie a- 
limentară și pînă în prezent s-a testat și omo
logat ciocolată cu lapte dietetică, care va in
tra în producție în trimestrul al II-lea a.c. ; vă 
mai informăm că în prezent se testează la cen
trul de nutriție și alte sortimente de produse 
zaharoase dietetice care, după omologare, vor 
apărea pe piață.

Consiliul popular al județului Galați.: Au fost 
stabilite măsuri ca în cursul lunii aprilie Di
recția județeană de drumuri și poduri, pe mă
sură ce drumul Smîrdan — Cișmele se va zvin- 
ta. să efectueze lucrări de amenajare, iar in 
lunile mai și iunie să se execute împietruirea 
lui. Biroul executiv ai consiliului popular co
munal. prin contribuția în muncă a locuitori
lor. va participa efectiv, prin lucrări necalifi
cate. la întreținerea acestui drum.

întreprinderea transporturi auto Teleorman : 
Ca urmare a analizelor făcute asupra organi
zării curselor existente în funcție de solicită
rile abonatilor din comuna Purani. s-a stabilit 
ca din această localitate să plece spre Alexan
dria două autobuze, la ore diferite, care satis
fac cerințele majorității abonatilor.

Neculai ROȘCA
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HOTĂRÎREA
MMM Politic Execuții» al C. C. al P. C. R. cu privire la dezvoltarea
haturilor de prietenie a colaborării si schimburilor cu alte țări 

in domeniul culturii, educației, stiintei si Informațiilor
(Urmare din pag. I)

Vor fi sprijinite și stimulate in continuare 
contactele, schimburile de experiență, de pă
reri și informații între savanții și cercetătorii 
din țara noastră și cei din străinătate, prin 
organizarea de colocvii și seminarii, prin par
ticipări la congrese, conferințe, simpozioane și 
alte reuniuni științifice internaționale, publi
carea de studii, articole, comunicări în revis
tele de specialitate. Totodată, vor fi intensi
ficate schimburile documentare, de cărți, pe
riodice și alte materiale de informare în do
meniile științelor naturii, științelor sociale, 
tehnologiei, științelor agricole și medicale, ac- 
ționîndu-se împreună cu factorii interesați din 
toate țările pentru facilitarea accesului la cu
noașterea și folosirea a tot ceea ce realizează 
mai valoros gindirea umană.

5. Pornind de la necesitatea îmbunătățirii 
schimburilor de informații pe plan internațio
nal și de la rolul lor important în dezvolta
rea încrederii între popoare, organele și insti
tuțiile de presă din România vor acționa in 
direcția dezvoltării și mai largi a relațiilor cu 
organisme similare din străinătate, prin înche
ierea de noi instrumente de colaborare profe
sională, intensificarea schimburilor de ziariști, 
îmbunătățirea condițiilor de informare și do
cumentare, urmărindu-se o mai amplă reflec
tare în presă, pe bază de reciprocitate, a rea
lităților din fiecare țară.

Răspunzînd interesului manifestat de nu
meroși cetățeni străini care ne vizitează țara 
și al opiniei publice din alte țări de a se in
forma din surse directe asupra evenimentelor 
din viața politică, economică și social-cultura- 
lă românească și asupra acțiunilor de politică 
externă ale României. Agenția română de 
presă — Agerpres — va edita o nouă publi
cație : „Actualitatea românească", gazetă săp- 
tămînală, în limbi de circulație internațională. 
Totodată, în scopul unei informări mai cu
prinzătoare a opiniei publice din străinătate 
asupra politicii externe și activității interna
ționale ale partidului și statului nostru, se va 
publica o ediție specială a revistei „Lumea", 
în limbi de circulație internațională, cu apa
riție săptămînală.

Redacțiile revistelor ilustrate pentru străină
tate — „România azi" (în limbile engleză, 
franceză, spaniolă și germană), „România" și 
„Orizonturi românești" (în limba rusă), „Româ- 

,nia“ (în limba chineză) — vor îmbunătăți 
profilul, conținutul si aspectul grafic al aces
tor publicații, chemate să ofere cititorilor de 
peste hotare o imagine cit mai bogată despre 
frumusețile tării, trecutul istoric si valorile 
tradiționale ale poporului român, realizările si 
preocupările sale actuale îh cele mai diferite 
sectoare de activitate, contribuțiile sale la ci
vilizația și cultura universală. „Revista ro
mână" — publicație culturală trimestrială, cu 
versiuni în 4 limbi de circulație internațio
nală — va apărea în viitor lunar, într7un tiraj 
sporit.

Agerpres va dezvolta relațiile de colaborare 
si va intensifica schimbul de informații cu or
ganisme similare din străinătate, luînd măsuri 
pentru lărgirea ariei de difuzare si cuprindere 
a emisiunilor si buletinelor sale de știri si co
mentarii. Totodată, va fi îmbunătățită perio
dicitatea apariției publicațiilor Agerpres. asi- 
eurindu-se difuzarea lor mai operativă.

Emisiunile de radio pentru străinătate vor fi 
reprofilate, pentru a fi mai bine adaptate 
specificului diferitelor zone și pentru a răs
punde interesului manifestat de radioascultă- 
torii din străinătate, punîndu-se accent sporit 
pe prezentarea promptă a comentariilor asupra 
actualității politice interne si a momentelor im
portante din politica noastră externă, asupra 
evenimentelor majore de peste hotare. Se vor 
realiza noi emisiuni în limbi străine, destinate 
îndeosebi țărilor în curs de dezvoltare din 
Africa. Asia și America Latină. Televiziunea 
română va realiza un număr sporit de filme 
documentare si programe speciale, color. în 
limbi străine. Se va acționa pentru realizarea 
de coproducții si dezvoltarea relațiilor de co
laborare cu organisme de televiziune de peste 
hotare.

Agerpres și celelalte instituții de resort din 
tara noastră vor extinde colaborarea cu agen
țiile și organele de presă de peste hotare în 
vederea îmbunătățirii condițiilor de ■ lucru 
oferite reciproc ziariștilor si corespondenților 
de presă.

Consiliul ziariștilor va acționa pentru creș
terea contribuției ziariștilor români, a presei 
la cunoașterea României peste hotare și. po
trivit prevederilor instrumentelor de colabo
rare semnate cu organisme similare din alte 
țări, va sprijini si facilita dezvoltarea relațiilor 
dintre ziariștii români si cei din străinătate, 
prin organizarea de în-tîlniri. discuții si vizite 

de documentare. în scopul unei informări reci
proce mai .largi.

6. Uniunea Generală a Sindicatelor, Uniunea 
Tineretului Comunist. Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Producție. Consiliul 
Național al Femeilor, asociațiile de prietenie 
cu alte popoare. Liga română de prietenie cu 
popoarele din Asia si Africa. Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străinătatea, cele
lalte organizații de masă și obștești vor spori 
contribuțiile lor specifice la dezvoltarea co
laborării. culturale si a cunoașterii reciproce 
între popoare, intensificînd conlucrarea în acest 
domeniu cu organizațiile similare din alte țări, 
cu federațiile și.organizațlile internaționale. în 
acest sens, vor fi valorificate mai intens posi
bilitățile oferite de schimburile de delegații, 
diversele reuniuni organizate în tară sau peste 
hotare, schimburile de reviste și alte tipări
turi. colaborările la publicațiile de profil și la 
revistele internaționale etc.

7. în vederea lărgirii activității de cunoaș
tere nemijlocită a realităților si de sprijinire a 
contactelor directe dintre oameni. Ministerul 
Turismului și organizațiile de resort vor in
tensifica preocupările pentru dezvoltarea con
tinuă a turismului internațional. Vor fi îmbo
gățite și diversificate programele pentru turiștii 
străini care vizitează România ; se vor orga
niza vizite de studii și documentare. îndeosebi 
pentru grupuri alcătuite pe criterii profesio
nale. pentru, studenți. profesori etc,: se va îm
bunătăți activitatea de ■•popularizare peste 
hotare a frumuseților tării noastre, a realiză
rilor poporului român, prin prospecte, ghiduri 
și alte tipărituri, filme, expoziții.

Condițiile create prin recentele reglementări 
pentru participarea la excursiile peste hotare 
a unui număr sporit de muncitori, tehnicieni, 
ingineri care activează nemijlocit în produc
ție. a altor oameni ai muncii vor duce la am
plificarea contactelor directe cu cele mai largi 
categorii de oameni ai muncii din diferite țări, 
favorizind schimbul de experiență și circulația 
informației.

8. Ministerele, centralele și unitățile econo
mice vor folosi mai amplu posibilitățile ofe
rite de creșterea schimburilor comerciale și a 
cooperării economice cu străinătatea peptru 
adîncirea cunoașterii reciproce și întărirea 
prieteniei între popoare. Concomitent cu lăr
girea activității de cunoaștere a realizărilor 
economice și tehnico-științifice din alte țări, 
se va acționa pentru îmbunătățirea informa
ției economice și comerciale românești difu

zate peste hotare. Prin contactele și schimbu
rile intre reprezentanții organismelor oficiale, 
ai diverselor organizații economice, întreprin
deri și firme, prin participările la tîrguri, ex
poziții și alte reuniuni economice internațio
nale, prin difuzarea de anuare, cataloage, 
prospecte, filme și alte materiale de docu
mentare și informare se va asigura o mai 
bună informare a cercurilor interesate și, în 
general, a opiniei publice de peste hotare asu
pra realizărilor economice ale României, asu
pra potențialului său industrial și tehnico-ști- 
ințific și posibilităților crescînde de cooperare 
economică în diferite domenii.

9. Ministerul Afacerilor Externe se va pre
ocupa în continuare de perfecționarea și lăr
girea cadrului juridic al relațiilor cultural- 
științifice și din domeniul informațiilor, prin 
încheierea de noi acorduri și convenții și îm
bunătățirea programelor de schimburi cu alte 
țări. în cadrul activităților diplomatice des
fășurate atît pe plan bilateral, cit și în orga
nizațiile și organismele internaționale se va 
acționa consecvent pentru crearea de condiții 
care să faciliteze îmbunătățirea cunoașterii 
reciproce, lărgirea accesului la realizările cul
turii și educației, dezvoltarea schimburilor de 
informații și contactelor umane.
. M.A.E. va acorda o atenție sporită diversi

ficării și stimulării legăturilor sistematice de 
colaborare între instituțiile și organizațiile 
românești și străine, manifestărilor cultural- 
artistice și schimburilor de informații și ma
teriale de interes reciproc pe diferite planuri.

M.A.E. și instituțiile de resort vor c.ontinua 
demersurile pentru deschiderea de biblioteci 
și case de cultură românești peste hotare și 
a unor instituții similare la București, pe 
bază de reciprocitate, și, în colaborare cu par
tenerii din alte țări, le vor sprijini în activi
tatea lor consacrată promovării schimburilor 
in domeniile culturii și educației, mai bunei 
apropieri și înțelegeri între oameni și po
poare.

Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
își exprimă convingerea că transpunerea in 
viață a acestor măsuri va duce la intensifi
carea și îmbunătățirea întregii activități de 
relații și cooperare externă in domeniile cul
turii, educației, științei și informațiilor, con
tribuind la dezvoltarea legăturilor de priete
nie dintre poporul român și celelalte popoare, 
la adîncirea cunoașterii reciproce și a conlu
crării internaționale pentru cauza destinderii, 
securității și păcii în întreaga lume.

Printre chimiștii 
Combinatului siderurgic Galați

Uzina cocsochimică 
din cadrul Combinatu
lui siderurgic de la 
Galați, cea mai mare 
unitate de acest fel din 
țară, realizează nu nu
mai cocs, ci și o seamă 
de alte produse, obți
nute in principal din 
prelucrarea gazului de 
cocs și a gudronului. 
Este vorba despre ben
zen. apă amoniacală. 
sulfat de amoniu, 
smoală. uleiuri ș.a. 
Secția de prelucrare 
a gudronului, despre 
care va fi vorba în 
rîndurile de. fată, a 
intrat în producție — 
cu o primă linie teh
nologică — în urmă cu 
numai cîteva luni. 
Discutăm cu inginerul 
Emil Verdeș, șeful sec
ției, despre activitatea 
desfășurată de colecti
vul ei pentru îndepli
nirea sarcinilor ce il 
revin și creșterea efi
cienței economice.

— Prin prelucrarea 
gudronului obținem 
smoală, utilizabilă la 
brichetarea cărbunilor, 
la fabricarea blocurilor 
dolomitice, ca înlocui
tor al bitumului pe
trolier în asfaltarea 
drumurilor, pentru a- 
coperiri hidrofuge, in
dustria de lacuri și 
vopsele ș.a. De aseme
nea, producem ulei de 
creozot pentru fabri

carea negrului de fum. 
în viitorul apropiat, 
odată cu intrarea in 
funcțiune a tuturor 
instalațiilor, vom mai 
fabrica smoală spe
cială, folosită in indus
tria aluminiului. De 
asemenea, vom mai 
realiza naftalină teh
nică pentru industria 
coloranților și a mase
lor plastice, uleiuri, 
antracen brut și alte 
produse. în acest mod, 
secția noastră partici
pă și va . participa din 
ce în ce mai mult la 
reducerea - efortului 
valutar al țării, prin 
micșorarea fondurilor 
respective, prin creș
terea exportului anu
mitor produse de acest 
gen.

Secția despre care 
vorbim este cea mai 
mare distilerie de gu- 
droane din țară. Colec
tivul el, format din 
240 de oameni ai mun
cii, depune acum efor
turi stăruitoare pentru 
a fi la înălțimea sar
cinilor de producție, 
în mare parte, cei care 
lucrează aici sînt ti
neri, de curînd specia
lizați în meseria de 
operatori chimiști. Așa
dar, experiența se cîș- 
tigă din mers, așa cum 
tot din mers trebuie 
rezolvate și inerentele 
probleme ce se mai

ivesc. Important este 
însă faptul că, de pe 
acum, secția funcțio
nează bine, reușind 
să-și atingă și să-și 
depășească parametrii 
proiectați la instala
țiile aflate în funcțiu
ne. In primele două 
luni ale anului, secția 
a realizat astfel peste 
plan mai mult de 1 130 
tone smoală și 164 tone 
uleiuri.

Pentru ca lucrurile 
să meargă și mai bine 
în această tînără sec
ție a uzinei cocsochi- 
mice, ar fi de dorit ca 
întreprinderea de con
strucții (I.C.M.S. Ga
lați) să-și mobilizeze 
forțele pentru punerea 
in funcțiune a celei 
de-a doua linii de fa
bricație, precum și a 
altor instalații de aici. 
Cu toate că nu se nu
mără printre unitățile 
care participă la func
ționarea principalului 
flux siderurgic, s-a 
dovedit că produsele 
realizate în secțiile 
chimice ale uzinei res
pective pot fi solicita
te atit pe piața inter
nă, cit și Ia export, 
fapt ce justifică nece
sitatea sprijinului pe 
care îl reclamă colec
tivul secției amintite.

Dan PEĂEȘU 
corespondentul 
„Scînteii"
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OAMENILOR MUNCII LA BENEFICIILE ÎNTREPRINDERILOR
După cum se știe, pe baza hotărîrilor Con

gresului al Xl-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, din inițiativa și la propunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, Plenara Comi
tetului Central al P.C.R. din 22—23 martie a.c. 
a examinat și aprobat măsurile cu privire ia 
participarea la beneficii a oamenilor muncii, 
în vederea creșterii mai puternice a producti
vității muncii și asigurării unei eficiențe tot 
mai înalte, participării oamenilor muncii la 
autoconducere, la întărirea și lărgirea auto- 
gestiunii economico-financiare.

Ținînd seama de răspunderea ce revine con
siliilor oamenilor muncii, întregului personal 
muncitor în conducerea fiecărei unități econo
mice, se introduce participarea oamenilor

muncii la beneficiile realizate de întreprinderi 
și se trece la acordarea unor drepturi și avan
taje sociale pentru personalul muncitor, în ra
port cu contribuția adusă și vechimea în uni
tatea economică în care își desfășoară activi
tatea.

Potrivit practicii consecvent democratice ca
racteristice societății noastre, măsurile cu pri- 

\ vire la participarea la beneficii a oamenilor 
muncii se supun dezbaterii publice, oferind 
oamenilor muncii posibilitatea să-și exprime 
părerea și să facă propuneri în legătură cu 
acestea.

Publicăm astăzi cîteva din opiniile expri
mate.

„Un stimulator eficient 
pentru creșterea eficienței44

PÎNĂ LA 3% 
din beneficiul 

REALIZAT
ÎN CADRUL

PREVEDERILOR 
DE PLAN

PÎNĂ LA 25% 
din beneficiile peste plan 

obținute prin 
REDUCEREA 

CHELTUIELILOR 
MATERIALE 

Șl A CELORLALTE 
CHELTUIELI

PÎNĂ LA 14% 
din beneficiile peste plan 

obținute prin 
DEPĂȘIREA 

PRODUCȚIEI NETE. 
CA URMARE 
A DEPĂȘIRII 

PRODUCȚIEI FIZICE

IVfăsurile cu privire la participarea 
la beneficii a oamenilor muncii 
adoptate de recenta Plenară a C.C. 
al P.C.R. au fost primite cu multă 
satisfacție și deplină aprobare, de 
colectivul întreprinderii noastre. în 
strînsă legătură cu interesele gene
rale ale societății noastre socialiste, 
cu necesitatea sporirii mai accelera
te a venitului național, aplicarea a- 
cestor măsuri va asigura atragerea 
mai intensă și sporirea contribuției 
fiecărui lucrător la realizarea și depă
șirea beneficiilor planificate și, tot
odată, permite personalului muncitor 
din fiecare unitate să primească a- 
nual, în raport cu rezultatele obținu
te, venituri directe bănești și alte 
drepturi materiale provenite din be
neficiile realizate.

Anul trecut, la noi în unitate s-a 
obținut un beneficiu suplimentar de 
1 635 000 lei. Din acesta s-a mărit 
substanțial fondul de premiere a per
sonalului muncitor. Realitatea de
monstrează însă că beneficiul pe 
anul trecut putea fi mult mai mare 
dacă ne-am fi încadrat în depășirea 
cu 5 la sută, pe care colectivul a a- 
probat-o. a producției nete si a pro
ducției fizice. Dacă ne-am fi înca
drat în acest nivel, beneficiul supli
mentar ar fi sporit cu 1 150 000 lei. Nu 
ne-am îndeplinit angajamentul din 
cauza aprovizionării neritmice cu 
materiale, neajunsurilor în domeniul 
disciplinei tehnologice si în muncă.

Pentru acest an, planul de benefi
cii crește, față de anul trecut, cu 15 
la sută și ne-am propus să-1 depă
șim cu 1 557 000 lei, din care adunarea 
generală a oamenilor muncii a hotărît 
să alocăm acțiunilor social-culturale 
suma de 450 000 lei, pentru grădinița 
de copii a întreprinderii, cantina- 
restaurant ș.a. De asemenea, din 
cota de 10 la sută se vor acorda

bilete de tratament pentru persona
lul muncitor cu o reducere de 50 la 
sută. Avem convingerea că măsurile 
preconizate vor stimula puternic pe 
lucrătorii întreprinderii să muncească 
și mai bine, mai eficient pentru 
economie și societate — în fond, pen
tru ei și familiile lor.

Cum vom încheia primul trimestru 
al acestui an ? Prin îndeplinirea pla
nului producției nete și producției 
fizice. Dar efortul propriu al fiecă
rui colectiv trebuie sprijinit îndea
proape și de centrala industrială de 
resort, pentru ca fiecare întreprin
dere să-și realizeze integral planul 
la cei doi indicatori — producția 
netă și producția fizică —. printr-o 
bună aprovizionare cu materii prime 
și materiale.

• O PROPUNERE PEN
TRU ÎNTĂRIREA DISCI
PLINEI CONTRACTUALE: 
pornind de la propria expe
riență. am propune ca furni
zorii de materii prime sl 
materiale care nu-si realizea
ză integral si la termen con
tractele, pe lingă sancțiunile 
impuse de legea contractelor 
economice, să suporte, ca mă
sură suplimentară, reducerea 
fondului de participare la bene
ficii al unității respective cu 2 
Ia sută si nu doar cu unu la 
sută cit se propune în docu
mentul supus dezbaterii. O ase
menea prevedere ar duce la în
tărirea disciplinei contractuale, 
la înlăturarea situațiilor genera
te de acei furnizori care nu-și 
onorează la timp și integral con
tractele economice.

Gheorghe MAFTEI 
șef-contabil la întreprinderea 
de prelucrare a lemnului 
din Vaslui

depășirea planului la export cu 33,7 
milioane lei valută, beneficiile su
plimentare înregistrate prin depăși
rea exportului reprezentînd 10 mili
oane lei. Anul acesta, sarcinile de 
export cresc cu circa 11,5 la sută 
față de realizările anului trecut. 
Este o prevedere mobilizatoare. Dar 
noile măsuri vor intensifica și mai 
mult preocupările muncitorilor și 
specialiștilor pentru ca planul de ex
port să fie nu numai indeplinit, ci și 
depășit — adică va întări considerabil 
grija pentru calitatea și moderniza
rea produselor.

Anul acesta vom exporta, pentru 
prima dată, grupuri de medie frec
vență alimentate la tensiunea de 
6 kV ; grupuri electrogene de 5 și 
10 kVA ; grupuri de sudură, lumină 
și forță de 7,5 kVA ; motoare pentru 
ascensoare cu o putere de 15 kW ; 
motoare pentru mașini-unelte de 55 
și 110 kW. în același timp, ne pre
zentăm pe piața externă cu o serie 
de produse reproiectate, în scopul 
ridicării caracteristicilor tehnico- 
funcționale la nivelul cerințelor ac
tuale ale pieței internaționale, cum 
sint : motoare pentru instalații de 
ridicat, convertizoare de sudură la 
3 000 rotații/minut, motoare AE și 
grupuri de sudură cu motor termic 
de 350 și 500 A.

Sintem pe deplin interesați să ne 
onorăm în cele mai bune condiții 
contractele încheiate cu partenerii 
externi. Calculele arată că dacă, 
bunăoară, în acest an, vom depăși 
sarcinile de export cu 10 la sută voni 
putea aloca la fondul de participare 
la beneficii o cotă din beneficiile 
suplimentare realizate la export de 
circa 600 000 lei, ceea ce înseamnă 
că, în- medie, fiecărui membru al co
lectivului îi vor reveni aproximativ 
150 lei. Mai mult- decît atît. o altă 
prevedere precizează că unitățile 
produc^oare care depășesc expor
tul beneficiază și de fonduri în va
lută. in limita a doi la sută din 
valuta realizată peste plan. în ve
derea organizării de excursii colec

tive in străinătate. Judecind lucru
rile în cazul unei depășiri de 10 Ia 
sută a planului de export, ar în
semna că, anul viitor, vom putea, 
de pildă, organiza o excursie în 
U.R.S.S. sau R.D.G. pentru 180 de 
oameni ai muncii care se vor fi dis
tins in activitatea de realizare a pro
ducției destinate exportului.

în strînsă legătură cu măsurile pre
conizate, considerăm necesar să fa
cem unele propuneri :

• PROPUNEM O EXTIN
DERE A COINTERESĂRII. 
Răspunderea pentru perfectarea 
din timp a contractelor la ex
port revine, este drept, unității 
producătoare, dar și. centralei, 
ministerului. întreprinderii de 
comerț exterior specializate. De 
aceea, socotim că ar fi util să sc 
analizeze și posibilitatea co
interesării acestora in sporirea 
exportului, în realizarea de be
neficii suplimentare din această 
activitate de către fiecare între
prindere producătoare.

• în cadrul colectivului nos
tru s-a introdus practica de a 
se acționa ferm. încă înainte de 
începerea perioadei de plan, 
pentru găsirea celor mai bune 
căi de sporire a exportului. Ase
menea rezerve de creștere a 
producției pentru export, depis
tate de însuși colectivul unității, 
sint. de regulă, incluse in planul 
pe anul următor. Ca atare, poate 
ar fi bine să se găsească forme 
de stimulare a colectivului și 
pentru activitatea de descoperire 
din timp a posibilităților de 
sporire a exportului, încă din 
faza de fundamentare a sarci
nilor de plan.

Ion ȘTEFANESCU 
director comercial 
al întreprinderii de mașini 
electrice din București

PÎNĂ LA 10% 
din beneficiul peste pian 

obținut de unitatea 
producătoare 

PROPORTIONAL 
CU DEPĂȘIREA 

EXPORTULUI

PÎNĂ LA 8% 
beneficiile peste plan 

obținute
PE ALTE CĂI (creș
terea suplimentară a 
productivității muncii, 
modificări in structura 
producției in favoarea 
unor produse de înaltă 

tehnicitate ș.a.)

Prezentăm mai sus o schiță sugestivă privind sursele de constituire a fondului 
de participare la beneficii

„întregul colectiv va fi mai 
puternic mobilizat la depășirea 

sarcinilor de export44
Colectivul unității noastre a pri

mit cu viu interes recentele măsuri 
stabilite de Plenara Comitetului 
Central de a șe introduce participa
rea oamenilor muncii la beneficiile 
realizate în întreprinderi. Este o ho- 
tărîre de mare însemnătate econo
mi co-socială pentru sporirea răspun
derii și cointeresării personalului 
muncitor în gospodărirea judicioasă 
și eficientă a patrimoniului încredin
țat spre administrare. între aceste 
măsuri, m-aș opri asupra prevederii 
ca, la constituirea fondului de parti
cipare Ia beneficii, să se acorde o cotă

de pină la 10 la sută din beneficiul 
peste plan obținut de unitatea pro
ducătoare, proporțional cu depășirea 
exportului.

întreprinderea de mașini electrice 
București se străduiește să-și reali
zeze în cele mai bune condiții 
sarcinile la export. Grija pe care co
lectivul de muncitori și cadre tehnice 
o are pentru ridicarea competitivi
tății produselor, pentru înnoirea și 
modernizarea fabricației, precum și 
pentru onorarea riguroasă a obliga
țiilor contractuale s-a materializat, 
in primii doi ani ai cincinalului, in într-una din secțiile întreprinderii de mașini electrice din București
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——— DIN nou despre --------------------------------—-----------
VITALITATEA ROMANULUI SOCIAL

Poetă a muncii, 
a vieții celor multi

0 deschidere continuă 
spre realitatea contemporană

în lumea valorilor este
tice schimbările adinei de 
perspectivă creatoare, ca și 
permanentele, pot avea u- 
neori același caracter spec
taculos. Cazul romanului 
social este un exemplu 
de rezistență la erodare, 
în vreme ce unele spe
cii experimentale au dispă
rut, ori, abia ivite, dau 
semne de oboseală („noul 
roman" francez, bunăoară), 
romanul social se adap
tează mereu la noile con
diții de viată și de op
tică narativă, păstrîndu-si. 
în linii mari, identitatea 
specifică. Formele îmbrăca
te de el în timp (frescă so
cială. roman-cronică. ro- 
man-istorie. roman eveni- 
mential. roman al condiției 
umane etc.), vorbesc, mai 
intîi, de o elasticitate dia
lectică și. totodată, de o 
motivare interioară. Fresca 
e posibilă acolo unde există 
stratificare socială evidentă, 
cită vreme cronica, romanul- 
istorie. romanul evenimen
tului pleacă, de regulă, de la 
fapte istorice ieșite din co- 
niun, în toate cazurile, ro
manul social presupune o 
anumită optică de investi
gare, izvorîtă din nevoia 
cuprinderii. într-o singură 
imagine, a totalității. Pu- 
nînd în centrul cercetării 
sale natura socială a omu
lui. care este, cum observa 
Balzac, o „natură în natu
ră", romanul de asemenea 
factură poate deveni, după 
împrejurări. „povestea" 
unor ansambluri sociale și 
umane văzute în desfășura
rea lor istorică, narațiune a 
mutațiilor sociale și de con
știință, „fabulă" a eveni
mentului care modifică fata 
lumii.

în anii imediat următori 
primului război mondial, 
Ibrăileanu aștepta ca în li
teratura română să se i- 
vească romanul social de 
tip balzacian, romanul 
„touffu" (stufos), „plin de 
probleme și de documente 
omenești". Argumentele 
sale în favoarea acestei spe
cii plecau de la consideren
te social-istorice.: „Acum, 
cu întregirea țării și cu 
schimbarea raporturilor din
tre clase, cu doborîrea ba
rierelor care despărțeau pe 
români ca și a celor care 
despărțeau clasele româ
nești — interesele și pro
blemele sociale vor fi mai 
numeroase, mai mari și mai 
variate : . organizarea tutu
ror provinciilor, unificarea 
vieții lor, crearea industriei, 
legăturile nouă cu restul lu
mii, lupta pentru emancipa
rea femeii ș.c.l. Iar în a- 
reha pe care se vor da lup
tele pentru aceste interese 
și pentru aceste probleme, 
se vor întîlni amestecin- 
du-se, românii din toate re
giunile și din toate clasele 
sociale. Transcripția literară 
a acestei lumi nouă și com
plicate, executată de scrii
torii dezvoltați în aceste 
condiții, va trebui să oglin
dească toată această noutate 
și toată această complica
ție". (înainte și după război).

Epoca interbelică a cu
noscut într-adevăr o puter
nică dezvoltare a romanu
lui social. Prin Liviu Re- 
breanu el atinge maturita

tea. dar nu în direcție bal
zaciană. de studiu al carac
terelor. Ion ca și Răscoala 
sint adevărate epopei națio
nale, au întinderea si seni
nătatea epică a vechilor 
cînturi epopeice, reprezintă 
o clipă de vîrf în cristali
zarea stilului realist obiec
tiv. Mutația e de adîncime 
și de viziune scriitoricească. 
Prozatorul nu compune 
fresce sociale, urmărind ra
diografia orizontală a socie
tății. ci vrea să surprindă 
însăși „pulsația" vieții. ,,ci- 
teva clipe de viață adevă
rată", cum singur spune, 
printr-un Sondai tipologic 
esențializat (Ion) sau prin 
circumscrierea unui mo
ment tragic din lupta pen
tru ascensiune socială și 
umană a țărănimii române 
(Răscoala).

„Transcripția artistică a 
considerării sociologice, psi
hologice și filosofice a vie
ții", după dezideratele lui 
Ibrăileanu. o va încerca. în

Așadar,' prozatorii sociali 
mai importanți ai prezentu
lui (Marin Preda, Titus 
Popovici, Eugen Barbu, 
Ion Lăncrănjan, Constantin 
Țoiu, Alexandru Ivasiuc. 
Augustin Buzura. Francisc 
Păcurariu etc.) vin pe o tra
diție puternic întemeiată, 
scriu mai ales romane ale 
condiției umane. împletind 
observația tipologică si so
cială cu introspecția. Pro
zatorul nu e un simplu ob
servator al faptului de via
tă. un „cronicar", observa
ția lui înseamnă recompu
nerea lumii. Conditionarea 
strînsă dintre individual și 
istoric, dintre om și socie
tatea socialistă, dispariția 
claselor soc jale tradiționale, 
formarea unei noi structuri 
sociale, experiență trasă din 
reușitele sau eșecurile îna
intașilor — sînt factori o- 
biectivi care determină în
săși optica narativă a scri
itorilor actuali.

Ca formulă de prospecta

OPINII de Ion OARCĂSU

schimb, Cezar Petrescu, 
autorul unui ciclu cunoscut 
de romane sociale. Viziunea 
sentimentală a prozatorului 
își spune însă mereu cuvîn- 
tul, propunînd ca soluție so
cială întoarcerea la un tre
cut anacronic, patriarhal, 
iar ca tipologie umană fi
gura dezrădăcinatului, a o- 
mului înfrînt. a insului pe 
care viata îl obligă la însin
gurare tragică. Superior ve
chilor autori de nuvele care 
țin de orientarea idilică, să
mănătoristă — superior mai 
ales prin puterea lui de in
venție narativă — Cezar 
Petrescu aparține ca viziu
ne aceleiași direcții.

în obiectivitatea sa rece 
și suverană, Liviu Rebrea- 
nu privea spre timpurile 
care vin, încredintîndu-le o 
formulă trainică de studiu 
social și tipologic. Sub hai
nă modernă și sincronică la 
experiențele contemporane 
(romanul ciclic francez al 
perioadei interbelice), Ce
zar Petrescu era de fapt 
un om al trecutului.

Adevăratul și poate sin
gurul prozator balzacian al 
literaturii române se va ivi 
mai tîrziu. în persoana lui 
G. Călinescu, ale cărui 
romane (Enigma Otiliel, 
Bietul Ioanide, Scrinul ne
gru) întreprind un studiu al 
caracterelor în dependentă 
de factori sociali și politici.

La consolidarea romanu
lui social românesc au con
tribuit. în perioada interbe
lică, și scriitori apartinînd 
direcției de introspecție a- 
nalitică. Romanul Concert 
din muzică de Bach al Hor
tensiei Papadat Bengescu 
este, după Eugen Lovines- 
cu, „o mare frescă a vieții 
noastre orășenești, unde 
toate straturile sociale sînt 
reprezentate". Camil Pe
trescu în Ultima noapte de 
dragoste, întîia noapte de 
război sau în Patul lui Pro- 
cust observă stratificarea 
socială, determinările isto
rice ale vieții sufletești. 
Drama cunoașterii indivi
duale tine și de condiția ge
nerală a omului social.

re a existentei, romanul so
cial s-a dovedit și pe plan 
românesc o specie elastică 
și încăpătoare. De la inten
ția de frescă socială a lui 
Nicolae Filimon, Ciocoii 
vechi și noi (1862), pînă la 
Moromeții lui Marin Preda, 
„povestea" unei familii ță
rănești într-o perioadă 
marcată de ■ adinei schim
bări politice și socia
le, sau la Fețele tăcerii 
de Augustin Buzura. nara
țiune a perioadei agitate a 
cooperativizării, se înscrie 
un drum continuu, revela
tor întîi de toate sub aspect 
estetic.

Romanul social a introdus 
în literatura română eroul 
activ și stăruitor în acțiu
nile sale. Prin Slavici, acest 
erou devine emblematic și 
exemplar: esență a ener
giei fizice, morale și inte
lectuale. Prin Duiliu Zamfi- 
rescu se schițează fiziono
mia eroului colectiv, mulți
mea agitată surprinsă și 
fixată apoi magistral de Li
viu Rebreanu, în Răscoala, 
Zaharia Stancu aduce in 
prim plan eroul revoltat, 
depozitar al memoriei si su
ferinței colective. Literatu
ra actuală de implicație so
cială propune mai ales un 
erou lucid sau un om al în
trebărilor active.

Saltul de la eroul-tăran. 
personajul dominant ai 
prozei mai vechi (țăranul- 
durere, țăranul-pitoresc, de 
care vorbea Ibrăileanu în 
studiul amintit), este evi
dent. Proza actuală nu 
are obsesia unui erou do
minant, iar cînd se ocupă 
de țărănime observația 
este lucidă și corosivă, e- 
xact opusă atitudinii să
mănătoriste (paginile des
pre satul actual din roma
nul lui Ion Lăncrănjan, Ca- 
loianul).

Pe linia tehnicilor nara
tive, pe lîngă modalitatea 
inițială a cuprinderii ori
zontale a vieții (fresca lui 
Nicolae Filimon). romanul 
social românesc a introdus, 
printre altele, pictura stă

rilor colective (Duiliu Zam- 
firescu) ; documentul con
cret de viață (Arhanghelii 
lui Ion Agârbiceanu) ; ma
terialul aliterar — conside
rații teoretice, economice, 
politice (Cezar Petrescu) ; 
privirea epopeică, unitară a 
vieții (Liviu Rebreanu) ; 
sondajul existentei dintr-o 
perspectivă estetică — tema 
povestitorului (Marin Pre
da) ; inserția fantasticului 
printre datele lumii reate 
(Constantin Țoiu, în Galeria 
cu viță sălbatică) ; perspec- 
tivismul epic, „asediul" 
personajului din mai multe 
unghiuri de observație ana
litică (Augustin Buzura. în 
Fetele tăcerii) ; documen
tul istoric, arhivistic. în 
măsura în care este si do
cument de viată, întrepă
trundere de uman și istorie 
(Francisc Păcurariu, în La
birint).

Exemplele nu epuizează 
registrul unghiurilor narati
ve, dar vor să dovedească 
receptivitatea și vitalitatea 
speciei, robustețe viu pro
bată de realizările și cău
tările prozei de azi: ro
manul social presupune ob
servare socială și tipologi
că. optică amplă de cuprin
dere, dar și invenție epică, 
deplină libertate narativă. 
Nu e numai o „poveste" a 
grupurilor sociale, ci și o 
„fabulă" a omului ca ființă 
creatoare. Fixîndu-și obser
vația în social, el face evi
dent omenescul — un ome
nesc palpabil, concret : o- 
mul vieții de relație. Obser
vate si sondate analitic, de
terminările sociale devin si 
mai vizibile, istoria primeș
te înfățișare umană, cuprin
derea epică sugerează di
mensiunile existentei, Pro
zatorul român de vocație 
socială este obsedat de ade
vărurile fundamentale ale 
existentei (Liviu Rebreanu). 
vrea să insufle materialului 
faptic analizat „iluzia vie
ții" (Duiliu Zamfirescu), 
vede în caracterul persona
jului „un rezultat al vieții 
și numai facultativ un dar 
din naștere" (Slavici într-o 
scrisoare din 1874 către I. 
Negruzzi). caută omenescul 
în atingerea lui cu istoria. 
Faptul că romanul social 
s-a dezvoltat paralel cu alte 
direcții dominante ale lite
raturii noastre, mai ales cu 
direcția analitică, l-a ferit 
de excese posibile. Roma
nul social românesc e' o îm
pletire de acțiune și analiză.

Probată în timp, vitalita
tea speciei se verifică as
tăzi prin deschiderea ei 
continuă. în fața realității 
contemporane. în ultimii 
ani s-a dezvoltat la noi un 
puternic roman politic, na
rațiune care pune în cen
tru problema puterii, a 
relațiilor noi dintre oameni, 
latura ascuțit conflictuală 
a vieții, văzînd de fapt, în 
viața social-politică a so
cietății noastre socialiste, 
un vast domeniu de desfă
șurare a tipologiilor. Per
sonajul nu rămîne un sim
plu figurant pe scena vieții 
politice, nu ilustrează doar 
un principiu, ci devine el 
însuși omul care exercită 
puterea în sensul istoriei, 
al necesității obiective, e- 
roul istoriei în acțiune.

Aurel MIHALE ; „FOCURILE"
Trilogia Focurile cu

prinde. după cum 
mărturisește autorul 
însuși, romanul Fuga, 
revăzut, completat și 
intitulat acum Focul 
negru, romanul Focul 
alb, în întregime ine
dit. si romanul Focul 
roșu, o nouă versiune 
a romanului Primă
vară timpurie. Iar 
obiectivul principal al 
trilogiei îl constituie 
realizarea unei ima
gini de anvergură, pa
noramice a unor ani 
decisivi din istoria 
noastră contempora
nă. si anume anii ce? 
lui de-al doilea război 
mondial.

Focul alb (editura 
„Eminescu") reprezin
tă. fără îndoială, cen
trul de greutate al în
tregii trilogii, fiind o 
reconstituire de mari 
proporții a momentu
lui in care războiul ia. 
pentru români, un nou 
curs, prin întoarcerea 
armelor împotriva pre
tinșilor aliati germani. 
Acest moment, mult 
mai contradictoriu și 
mai dramatic decit 
poate fi prezentat în- 
tr-un manual de isto
rie. deoarece angajea
ză conștiințele a mii 
de oameni, este înfăți
șat de Aurel Mihale la 
dimensiunile sale rea
le. gratie nu numai 
unei documentări la
borioase. ci si suflului 
epic imprimat fiecărui 
episod.

în ceea ce privește 
„tehnica11 reconstitui
rii , istorice, romanul 
se bazează pe o for
mulă sigură, verificată 
de tradiție și reconfir
mată de opere literare 
de acest gen de dată 
recentă. Este vorba de

evocarea unor perso
naje cu o existență 
reală — în special, 
cele din vîrful ierar
hiei militare — în pa
ralel cu configurarea 
altora. fictive. dar 
plauzibile din punct 
de vedere istoric. Cele 
din prima categorie 
sînt necesare pentru a 
conferi scrierii valoa
rea de document. Iar 
celelalte dau scriito
rului libertatea de a-și 
folosi intuiția — și. 
adeseori. propria sa 
experiență de om al 
acelei epoci — pentru 
a înțelege și reprezen
ta o realitate despre 
care arhivele nu spun 
mare lucru : viata su
fletească a componen- 
tilor mai mult sau mai 
puțin anonimi ai co
lectivității.

în cartea lui Aurel 
Mihale. accentul este 
pus pe prima latură, 
scriitorul dovedindu-se 
un bun cunoscător, 
aproape un specialist, 
al artei militare in ge
neral și al strategiei 
și. tacticii aplicate in 
acel moment în spe
cial. Hărțile militare cu 
săgeți si steguiețe de 
care uzează coman
danții noștri, departe 
de a constitui în ro
man un simplu ele
ment decorativ, repre
zintă adevărata cheie 
a narațiunii. De altfel, 
după ce explică „pe 
hirtie" complicatele 
mișcări de trupe, scrii
torul trece si „pe te
ren". înfățișîjidu-ne — 
cu un mare talent al 
redării cinematografi
ce — uriașele mase de 
oameni in mișcare, 
„covoarele" de bombe 
așternute de escadri
lele de aviație, rețeaua

de foc tesută pe cerul 
înecat în fum de sute
le de guri de tun sau 
înaintarea, de un calm 
rece, parcă nepămîn- 
tesc. a tancurilor și 
mașinilor blindate. în 
tot acest haos în care 
omul pare insignifiant, 
cei mai clarvăzători 
comandanți ai armatei 
române schițează și 
pun în aplicare un 
plan de salvare de la 
o distrugere inutilă a 
trupelor noastre.

Aurel Mihale subli
niază. totodată, rolul 
pe care îl dețin comu
niștii în organizarea 
întregii acțiuni, de la 
impunerea punctului 
lor de vedere la cel 
mai înalt nivel politic 
si pînă la tenacea 
muncă de propagandă 
desfășurată în rindu- 
rile soldatilor si ofi
țerilor.

Cealaltă latură a ro
manului. viata sufle
tească a personajelor, 
este dezvoltată cu mai 
putină forță și cu 
mai putină ihdemîna- 
re. Psihologiile sînt, 
în general, conventio
nale și, de aceea, nici 
nu se prea rețin.

în viziunea de an
samblu însă, ca într-o 
gigantică pictură mu
rală. aceste insuficien
te nu se observă. în
suflețită, cum am spus, 
de un amplu suflu 
epic, narațiunea ne 
face să retrăim un 
moment de cumpănă 
din istoria noastră, 
moment în care po
porul român a găsit, 
ca de-atitea ori în 
decursul existenței 
sale milenare, puterea 
de a se salva si de a 
renaște.

Dana DUMITRIU:

„Duminica mironosițelor"

Născută la Birlad în ziua de 29 
martie 1878, Elena Farago (pe nu
mele adevărat Elena Paximade), ră
masă orfană la vîrsta de 11 ani. are 
șansa de a înitîlni, în împrejurările 
vieții de început, mari scriitori ai 
epocii, care i-au sădit devotamen
tul pentru literatură, între care Ca- 
ragiale, Vlahufă, Delavrancea ș.a. 
Cam în același timp participă la 
ședințele cercurilor muncitorești, cu
noaște pe I. C. Frimu. Ștefan 
Gheorghiu. C. D. Gherea și alti so
cialiști. Nu e, de aceea, întîmplător 
că debutul literar se produce în 
presa socialistă, la „România mun
citoare" din 1902, unde semnează 
poezii cu pseudonimul Fatma, pseu
donimul ce o va consacra, Elena 
Farago urmînd să 
fie folosit un an 
mai tîrziu. la 
„Epoca". în anul
1906, la editura 
„Luceafărul" ti
părește primul 
volum „Versuri" și in același 
an, prin căsătorie, se stabilește pînă 
la sfîrșitul vieții (ianuarie 1954) la 
Craiova, devenit orașul adoptiv, de 
care se leagă cea mai mare parte a 
activității poetice, culturale și civice 
a Elenei Farago. Poeta, la rîndul ei, 
a îndrăgit orașul, care, în 1947, o 
declara „cetăteană de onoare". Cu
noaște, în același timp, satisfacțiile 
recunoașterii și consacrării poetice, 
între care cel mai important este 
premiul național de poezie, în 1937. 
Poetă cu o vie conștiință civică, 
formată mai ales în perioada frec
ventării mișcării socialiste. Elena 
Farago nu ezită, cînd împrejurările 
o solicită, să îmbrace armura luptă
torului social. Prezența ei, în 1907, 
printre țăranii răscuilați din satele 
doljene și arestarea de către auto
rități atestă atitudinea unui poel- 
cetățean, așa cum se poate observa 
în ciclul de poezii „Martie—decem
brie", expresie poetică a unei ase
menea atitudini. Poeta a fost tot
deauna sensibilă la durerile lumiii, 
suferința semenilor a îndurerat-o 
profund, iar poezia ei, nu numai 
cea din preajma marii tragedii din
1907, ci și mai tîrziu, exprimă o stare 
de tristete în fața nefericiților soar- 
tei, de solidaritate și compasiune 
cu victimele unor întocmiri nedrepte 
sau unor întîmplări dureroase. Așa 
este poemul „O țărancă tînără își 
bocește copilul mort", un sfîșietor 
bocet, ori „O țărancă văduvă se 
tinguie brazdei".

100' de ani de la nașterea 
Elenei Farago

Poeta a slăvit în același timp 
munca și pe făuritorii valorilor ma
teriale, în spiritul poeților socialiști : 
„Se sfărâmă pămîntul sub săpile- 
ascuțite / Și miinile vînjoase de 
sapi parcă-s lipite / Așa-s de în
cleștate în ritmica-ncordare / Pe 
frunți și piepturi goale curg riuri da 
sudoare" („Munca", 1906). A cîntat, 
ca Miile, Tradem sau Pincio. ziua de 
1 Mai și a adresat confraților în
demnul de a cînta lumea muncii, a 
suferințelor și nădejdilor. Latura so
cială a poeziei Elenei Farago este 
importantă, fără a fi, evident, unica 
dimensiune a universului său poetic. 
Un loc important, ca la orice poetă, 
îl ocupă lirica erotică, unde consta
tăm de atîtea ori, alături de euforia 

sentimentelor, o 
puternică infuzie 
de melancolie și 
tristețe de „me
mento mori" sur- 
dinîzat. Elena Fa
rago a scris, în

același timp, o poezie ce se 
voia, imagine a umanității nefericite, 
oarecum în spiritul Adei Negri, 
cultivată și de Vlahută. Volumul 
„Șoaptele amurgului" din 1920 este 
reprezentativ în acest sens. O parti
cularitate a versurilor Elenei Farago, 
expresie a exigenței și măiestriei ar
tistice, sînt muzicalitatea, armonia 
aproape cantabilă, ce se explică și 
prin valorificarea iscusită a folclo
rului. Poezia cu care debutează pri
ma culegere începe astfel : „Caier 
blind, resfiră-te, / Caier tainic spu- 
ne-le, / Nu uita nici unele. / Iar tu 
dar sporește-le, / Să-mi urziți po
veștile". O excelentă ucenicie in 
șlefuirea versului a fost și activitatea 
de traducătoare din Verlaine. II. de 
Regnier, Verhaeren, Maeterlink, 
cum se vede toți simboliști, ceea ce 
a determinat alinierea poetei la acest 
curent, deși probele doveditoare sînt 
discutabile. După noi, Elena Farago 
poate fi încadrată mai degrabă în 
rindul tradiționaliștilor, în imediata 
vecinătate a lui Șt. O. Iosif și Otiliei 
Cazimir.

Nu trebuie uitată literatura pentru 
copii a poetei, în care se întîlnesc 
gingășia și tandrețea unite cu o vă
dită tendință, moralizatoare și didac
tică, ceea ce i-au asigurat o indis
cutabilă popularitate.

La centenarul nașterii Elenei Fa
rago — pe drept înscris în cadțul 
marilor aniversări UNESCO — pu
tem spune că opera ei s-a integrat 
firesc patrimoniului nostru literar.

Pompiiiu MARCEA

în cadrul fazei de masă a ediției a 
Il-a a Festivalului național „Cin- 
tarea României", la Baia Mare s-a 
desfășurat finala pe țară a concursu
lui „Brigada are cuvîntul". competiție 
organizată de Uniunea sindicatelor 
din comerț și cooperație, la care au 
luat parte formațiile sindicatelor din 
întreprinderile comerțului de stat, 
unitățile cooperației de consum și 
ale turismului din județele Bihor, 
Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, 
Satu Mare și Sălaj, promovate la 
această etapă.

Creșterea numerică a brigăzilor 
pe parcursul acestei a doua ediții a 
Festivalului național „Cîntarea Româ
niei" a fost însoțită de o substanțială 
îmbogățire a experienței scenice ca 
urmare a numeroaselor spectacole 
prezentate în fața colectivelor de 
muncă proprii, de o înnoire a reper
toriului și a tematicii, inspirată din 
problematica vieții și muncii oame
nilor. Este evidentă, pe de altă par
te, creșterea calitativă a mesajului 
pe care aceste formații s-au angajat 
să-1 transmită auditoriului. Iată de 
ce spectatorul participă, aplaudă și 
are o mare satisfacție urmărind pro
gramele unor brigăzi, cum sînt cele 
ale I.C.S.M.I. din Turda, — „Fetele 
din magazin", text Maria Roman, in
structor Minerva Suciu, I.C.S.M.A. 
din Cluj-Napoca — „Ce comportare, 
atenție la etică", text și regie Iosif 
Ilieș, I.B.C.T. din Sîngeorz-Băi — 
„Napoleon și zeița Hebe la Sîngeorz- 
Băi", text și regie Alexandru Mi- 
siuga. I.C.S.M. din Sighetu Marma- 
ției — „Supermagazinul brigăzii", 
text și regie Marcel Nicolau.

Nivelul artistic ridicat al spectaco
lului si calitățile moral-politice ale 
componentilor brigăzii, oameni care se

Dana Dumitriu este 
o scriitoare inteligentă 
și caustică, căreia ii 
place să explice totul 
și, prin aceasta, să 
demistifice orice „su
perstiție", de la tabu
urile relațiilor erotice 
și pînă la mitomaniile 
de ordin social. - Pri
mele sale volume de 
proză, Migrații și 
Masa zarafului, se ca
racterizau chiar prin
tr-un anumit exces : 
personajele erau trep
tat înlocuite de analize 
psihologice, iar- întîm- 
plările — de cazuis
tică.

Iată că romanul Du
minica mironosițelor, 
publicat de curind de 
editura „Cartea .româ
nească". restabilește, 
printr-o binefăcătoare 
infuzie de viață, echi
librul dintre narațiune 
și comentariu, dintre 
„creație și analiză".

în primul rind, me
rită notat că atmosfera 
romanului, dată de 
decor, de viața străzii, 
de îmbrăcămintea și 
limbajul personajelor 
etc., nu mai este con
vențională, alegorică, 
ci aparține existenței 
noastre cotidiene. To
tul ne este cunoscut,

familiar, ca și cum 
scriitoarea, în loc șă 
inventeze o ambianță, 
n-ăr face decît să ne 
conducă prin birouri, 
locuințe și parcuri pe 
care le-am mai vizitat.

Meritoriu prin au
tenticitate în descrie
rea mediilor și antre
nant ca narațiune de- 
tectivistă, romanul nu 
aste totuși nici re
portaj și nici simplu 
scenariu polițist. Au
toarea nu-și dezminte 
competența în materie 
de realism psihologie, 
oferindu-ne și <le dâty 
aceasta, un conflict 
între diferite moduri 
de a înțelege (și sanc
ționa) una și aceeași 
stare de lucruri. La 
momentul potrivit, fie
cărui personaj i se dă 
cuvîntul, pentru a-și 
face cunoscut punctul 
de vedere în legătură 
cu celelalte personaje 
sau cu el însuși. Ni se 
creează astfel impresia 
că protagoniștii se află 
pe o scenă turnantă 
care, pe măsură ce se 
rotește, ne permite să 
vedem grupul din cele 
mai diferite și neaș
teptate unghiuri. în 
modul acesta, eroul, 
Alexandru Iatan, apare

și ca un om al tuturor 
’posibilităților, prea în
setat de absolut ca să 
se mulțumească cu 
reușite comune, dar și 
ca un prizonier al 
virtualității, incapabil 
de acțiune și avînd un 
fel de voluptate a ca- 
botinajului. Dora Ia
tan, soția lui, ne este 
înfățișată, mai întîi, ca 
o femeie demnă, devo
tată științei, extrem 
de eficientă în activi
tatea de cercetare, 
pentru ca ulterior să 
ni se dezvăluie și su
ficiența și egoismul 
său.

Axat pe o problema
tică modernă — res
ponsabilitatea indivi
dului față de semenii 
săi, dreptul la comu
niune, dar și la sin
gurătate, refuzul erorii 
de a-i împărți pe oa
meni în mod tranșant 
în buni și răi etc. — 
romanul dispune și de 
o generoasă deschidere 
către public, consti
tuind o implicită invi
tație la dialog, Ia me
ditație pe cont pro
priu.

Alex. 
ȘTEFANESCU

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală

10,00 Șoimii patriei
10,10 întrebări și răspunsuri
10.30 Teatru TV : „Fii bun pină la 

moarte11. Dramatizare după roma
nul omonim de Moricz Zsigmond, 
în interpretarea colectivului Tea
trului de stat Tg. Mureș — secția 
maghiară.

12.20 Telex
12.25 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.35 Curs de limbă germană
17,05 Din țările socialiste
17,15 Din cartea naturii : Vînătorul șl 

natura
17,40 Pămint străbun românesc.
18,05 Telecronica pentru pionieri
13.25 Tragerea Pronoexpres
18.35 La izvoarele' cîntecului
19,05 Forța vitală a națiunii. 85 de ani 

de la constituirea Partidului So
cial-Democrat al Muncitorilor din 
România.

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal o Conferința pe țară 

a președinților consiliilor populare
20,00 Partid al marilor victorii. Emisiune 

de cîntece
20.20 Film artistic : „Osînda11.
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20.20 Primăvara la țară — reportaj de 

Dinu Săraru
20.35 Treptele afirmării. Pianista Dana 

Borșan — laureată a Concursului 
internațional „Robert Schumann11 
(Zwickau)

21,00 Noi femeile ! (reluare)
21.30 Telex
21.35 Mai aveți o întrebare ? (reluare)' 
22,00 închiderea programului

Festivalul național „ClNTAțlEA ROMÂNIEI"- - - - - - - - - -

disting prin hărnicie la locul de mun
că, conferă programului eficiență și 
un grad sporit de influență educa
tivă. Prin calitățile oamenilor care o 
compun, brigada dă expresie spiri
tului muncitoresc înaintat, întruchi
pează concordanța dintre vorbe și 
fapte : este greu de crezi* că și-ar 
putea ciștiga prestigiu o brigadă al
cătuită din oameni care una spun pe

texte inspirate, străbătute de umor 
viguros, bine dozat și prezentate cu 
talent, în afară de brigăzile mențio
nate am mai adăuga pe cele ale 
I.C.S. Metalo-Chimica din Oradea — 
„O poveste ca-n poveste", text și re
gie Vasile Dănuța, și I.C.S.A.P. din 
Oradea — „Meniu special", text și 
regie Iosif Badea, I.C.S.M.A. din 
Satu Mare — „Ancheta continuă",

„Brigada are cuvîntul"
însemnări despre finala unui concurs desfășurat 

la Baia Mare

scenă și alta este comportarea lor la 
locul de muncă, în relațiile cu cei
lalți. Tocmai de aceea preocuparea 
de a ridica neîncetat nivelul artistic 
al programului brigăzii trebuie să fie 
dublată de atenția față de profilul și 
calitățile oamenilor, așa cum reies ele 
din rezultatele obținute in producție, 
din contribuția la soluționarea pro
blemelor. Mare forță educativă are 
exemplul personal al celui ce popu
larizează, în cadrul brigăzii, succe
sele ori critică neimplini’rile. Din 
acest punct de vedere multe dintre 
formațiile prezente la concurs contu
rează merituos personalitatea colec
tivelor lor de muncă în competiția 
revoluționară a transformării canti
tății într-o nouă calitate, în spiritul 
ideilor majore promovate în viața și 
activitatea noastră de fiecare zi.

Printre cele care au beneficiat de

text și regie Emil Matei, care au cri
ticat metehne ce au stirnit rîsul us
turător, sănătos al publicului, recu- 
noscîndu-le ca fiind comune și altor 
persoane decît cele vizate de text.

S-a confirmat din nou cit de mult 
contribuie la succesul spectacolelor 
folosirea de către textieri și instruc
tori a frumoaselor melodii din tezau
rul muzicii noastre ușoare și popu
lare, a limbajului popular accesibil, 
plin de înțelepciune. Considerăm că 
cei ce îndrumă aceste formații ar 
trebui să aibă în. vedere și acest as
pect, deloc neglijabil, pentru a mări 
astfel gradul de comunicare cu cei 
cărora le sînt adresate spectacolele, 
sporind eficiența educativă a progra
melor. Eficientă care mai are incă 
de suferit din cauze multiple, între 
care le menționăm pe cele referitoare 
la lungimea unor texte, fărimițarea

programului, abordarea unor fapte pu
țin semnificative. O anumită stingă- 
cie se mai manifestă și in prezenta
rea a ceea ce este nou, înaintat in 
înfățișarea omului plin de inițiativă, 
a exemplului pozitiv, a celor care in 
colectivul lor sint promotori ai ca
lității, ai efortului neîntrerupt de 
perfecționare. Este îmbucurător că o 
serie de formații au adoptat, ca for
mulă de spectacol, lumea basmului 
cu personaje bine cunoscute, embleme 
ale unor calități ori defecte, multe 
dintre ele izbutind să le transpună 
cu pricepere în realitățile lumii 
„reale" „și slujindu-se de. ele pentru 
sancționarea tarelor umane din zilele 
noastre. Unele dovedesc însă că n-au 
o îndrumare matură, avizată și de
naturează esența morală a persona
jelor „împrumutate" : de exemplu, 
publicul și-a manifestat nedumeri
rea față de prezentarea unui Păcală 
pe post de... risipitor. Astfel de 
inadvertențe nu sint, cum înclină 
unii să afirme, inovații sau moder
nizări autentice, ci dovezi de facili
tate.

Dincolo de aceste carențe, progra
mele brigăzilor aflate în întrecere în 
cadrul Festivalului național „Cîn
tarea României" dovedesc rolul lor 
important în dinamizarea spiritului 
revoluționar, multiplele posibilități 
pe care această formă de spectacol 
popular, agitatoric le are spre a se 
afirma ca modalitate eficientă de 
participare permanentă a oamenilor 
muncii la creația spirituală, la for
marea omului nou, cu o conștiință 
înaintată, cu o etică superioară.

Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scinteii"

Alâturi de brigăzi, în Maramureș activează numeroase alte formații artis
tice de amatori, coruri, recitatori, grupuri vocale, cercuri de creație, ilus- 
trînd diversitatea inepuizabilă a talentelor din popor, dragostea pentru 
minunatele tradiții artistice ale acestor meleaguri, dorința de a le adăuga 
noi valori realizate în acești ani. Sînt, toate acestea, imagini ale unei 
bogate vieți spirituale, manifestări artistice care alcătuiesc o vastă mono
grafie a spiritului creator popular. în fotografii: dansatorii din Mogoșești, 
grupul vocal feminin din Nănești, „Nunta țării" — montaj din Săliștea de 

Sus, „Maramureșeancă" de Elena Georgeoi

Cronicar
Sînt hotărît să însemnez 
tot ce se-ntîmplă 
în această fulgerătoare 
trecere a mea, prin lume. 
Dimineața se-ntîlnește cu 

amurgul atît de repede 
că n-are timp nici chipul 

bine să și-l lepede.
Dar gîndurile, 

dar sentimentele 
care-mi aparțin 

îmi umplu viața 
așa cum vinul umple cupele 

cu vin.
Mai sînt întîmplările, 
devenirile...
Mai sint mările 
care se zbat ziua și noaptea 
neliniștite ;
tot vor ceva... 
ar cuceri și ar înghite...

Mai sînt stelele care ard 
și cîmpurile care înfloresc, 
un suflu fierbinte care 

colindă prin toate, 
prin tot ce e pămîntesc 
și nepămîntesc...

Toate gravitează 
în jurul meu, 

m-alungă, mă cheamă, 
mă unesc și mă destramă... 
BIînde sau rapace, 
o clipă nu-mi dau pace.

Eu,
de la pupitrul meu

de comandă 
trebuie să văd, să simt

și să scriu 
pentru ca toate să mai fie 
cînd n-o să mai fiu.

Emil GAVRIEIU 
tehnician constructor 
comuna Breasta, județul Dolj

Q TELEORMAN. „Meșterii 
pămîntului" este titlul sub care 
s-a desfășurat, la Alexandria, 
faza județeană a concursului 
brigăzilor artistice din cadrul 
stațiunilor de mecanizare a agri
culturii și al întreprinderilor a- 
gricole de stat. Concursul a fost 
urmat de o dezbatere pe tema 
„Brigada artistică în sprijinul 
producției, al popularizării ex
perienței înaintate și combaterii 
neajunsurilor". (Ion Toader). • 
BOTOȘANI. „Permanente ale 
istoriei județului Botoșani — 
străvechi pămint românesc, va
tră de locuire continuă" a fost 
genericul sesiunii anuale de co
municări și referate a muzeului 
de' istorie din localitate, dedi
cată aniversării a 2050 de ani 
de la crearea primului stat dac 
centralizat și independent. în 
organizarea comitetului jude
țean U.T.C. a avut loc etapa ju
dețeană a festivalului concurs 
de muzică populară dotat cu tro
feul „Ghiocelul de argint". Fi
liala societății de științe geogra
fice a organizat un , simpozion 
pe tema „Valorificarea cercetă
rilor de geografie locală în pro
cesul dezvoltării economico-so- 
ciale a localităților din județ". 
(Silvestri Ailenei). © TIMIȘ. 
Sala „Olimpia" din Timișoara a

CARNET CULTURAL

găzduit, în cadrul :celet de-a Il-a 
ediții a Festivalului national 
„Cîntarea României", un pro
gram cultural-artistic organizat 
de comitetul județean pentru 
cultură și educație socialistă și 
consiliul județean al oamenilor 
muncii de naționalitate germană. 
(Cezar Ioana). © MEHEDINȚI. 
Timp de două zile, la Drobeta- 
Turnu Severin s-a desfășurat a 
Vl-a ediție a sesiunii de comu
nicări și referate cu tema : 
„Conținutul, formele, metodele 
și mijloacele educației materia
list științifice și de ridicare a 
nivelului de cultură generală al 
maselor". Au participat cadre 
didactice universitare din Bu
curești, Craiova și alte centre, 
activiști din domeniul propagan
dei și culturii. Se află în plină 
desfășurare faza intercomunală 
a întrecerii brigăzilor artistice 
sub genericul „Brigada în com
petiție". (Virgil Tătaru) ® 
BRĂILA. La Galeriile de artă 
ale Brăilei expun pictorii Emilia 
Dumitrescu, Mihai Gavrilescu, 
Ion Gîtu, Mihaela Hristu, Sorin 
Manolescu, Vespasian Lungu, 
Pașa Burileanu. Expoziția este 
dedicată Conferinței naționale 
a femeilor. într-una din sălile 
casei municipale de cultură s-a 
desfășurat cea de-a doua ediție 
a festivalului interjudetean 
,.Foto-film“. Au participat 12 
cinecluburi din trei județe. Pe 
baza unui studiu întreprins in 
municipiu, designerii N. Zamfir, 
R. Stoica, M. Mănescu, V. Feo- 
dorov, I. Andrei și I. Sirbu au 
deschis expoziția „Implicații 
plastice în mediul industrial și 
urban". (Mircea Bunea) O CA- 
RAȘ-SEVERIN. în cadrul suitei 
de manifestări dedicate sărbă
toririi a 2050 de ani de la con
stituirea primrdui stat dac cen
tralizat și independent sub con
ducerea lui Burebista, la Caran
sebeș a avut loc un simpozion 
pe teme de istorie „In me- 
moriam Constantin Daicoviciu". 
Au fost prezentate comuni
cări și referate științifice sus
ținute de cercetători din 
București, Timișoara, Cluj-Na- 
poca, Lugoj, Deva, Oradea 
Turda și din județul Caraș-Seve- 
rin. (Nicolae Cătană) • SIBIU. 
Cu prilejul Festivalului de jaz 
Sibiu ’78, la casa de cultură a 
sindicatelor din localitate s-a 
deschis expoziția de fotografii 
Fred Nuss. Cele aproape 90 de 

f lucrări alb-negru se constituie 
ca un autentic „Jurnal de im
presii" al edițiilor precedente 
ale festivalului. (Nicolae Brujan).
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Tovarășului DOMINIQUE URBANY
Președinte de onoare al Partidului Comunist Luxemburghez

LUXEMBURG
Cu prilejul împlinirii virstei de 75 de ani, vă adresez, In numele Comi

tetului Central al Partidului Comunist Român șl al meu personal, salutul 
nostru prietenesc, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire.

Exprim convingerea că relațiile existente între partidele noastre se vor 
dezvolta în continuare, spre binele ambelor țări și popoare, al triumfului 
cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI■
rilor comerciale româno-britanice. 
măsurile necesare în vederea reali
zării unei .importante creșteri a vo
lumului comerțului bilateral, precum 
și pentru finalizarea acțiunilor de 
cooperare de interes comun aflate in 
curs de negociere.

A luat parte Reginald 
conde. ambasadorul Marii 
București.

Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit, 
marți dimineața, pe Gerald Kauf
man. ministru secretar de stat ia 
Departamentul Industriei al Marii 
Britanii, care face o vizită în tara 
noastră.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind evoluția schimbu-

Louis Se- 
Britanii la
(Agerpres)

Întîlnire la Consiliul Central al U.G.S.R
Marti dimineață, tovarășul Gheor

ghe Pană. președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., s-a întîlnit cu 
delegația Uniunii Naționale a Oa
menilor Muncii din Zair, condusă 
de Siwa Dio Banza, secretar gene
ral. care efectuează o vizită de prie
tenie si schimb de experiență în tara 
noastră la invitația Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

în cadrul intîlnirii a avut loc un 
schimb de informații asupra activi-

tății desfășurate pe plan intern si 
international de cele două centrale 
sindicale și au fost evidențiate tot
odată bunele relații dintre sindicatele 
din România și Zair, precum si do
rința comună de dezvoltare si diver
sificare a acestora în viitor.

Ia întîlnire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă- caldă, prietenească, 
a participat tovarășul 
trescu. vicepreședinte 
Central al U.G.S.R.

Gheorghe Pe
al Consiliului

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada Irakului
în legătură cu încetarea din viață 

a lui Mohamed Al Bakr, fiul pre
ședintelui Republicii Irak, Ahmed 
Hassan Al Bakr, la Ambasada Ira
kului din București a avut loc, marți, 
prezentarea de condoleanțe.

A prezentat condoleanțe tovarășul

Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., însoțit de tovarășii Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Petre .Constantin, ad
junct al ministrului educației și în- 
vățămintului, .Ion Sasu, președintele 
Consiliului U.A.S.C.R.

(Agerpres)

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit, marți 
după-amiază. pe ministrul industriei 
chimice al Republicii Populare Bul
garia, Gheorghi Pankov, care efec
tuează o vizită In tara noastră.

în timpul convorbirii s-a subliniat 
cu satisfacție modul în care se înfăp
tuiesc indicațiile stabilite de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
fiind analizate stadiul relațiilor eco
nomice. acțiunile de cooperare in pro
ducția industrială si îndeosebi în do
meniul industriei chimice, modul în 
care 
ciale

La 
tr-o

se lărgesc schimburile comer- 
dintre cele două
primire, care s-a 
atmosferă caldă.

au participat tovarășii 
președintele părții române în Comi
sia mixtă guvernamentală româno- 
bulgară de colaborare economică si 
tehnico-știintifică. Mihail Florescu.

țări.
desfășurat în

tovărășească. 
Leonte Răutu.

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE
ministrul industriei chimice. Dumitru 
Alecu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Industriei Chimice. A fost 
prezent Petar Danailov. ambasadorul 
Bulgariei la București.

în aceeași zi, ministrul bulgar al 
industriei chimice. Gheorghi Pankov, 
a avut o întrevedere cu ministrul in
dustriei chimice. Mihail Florescu. in 
cursul căreia au fost abordate aspec
te ale colaborării și cooperării bila
terale și 
tătile de 
lății.

au fost analizate posibili- 
diversificare a acestor re-

★
ministru al guvernului, to-Primul

varășul Manea Mănescu. a / primit, 
marți după-amiază. în vizită' de ră
mas bun, pe ambasadorul Braziliei la 
București, Paulo Braz Pinto.da Silva, 
în legătură cu încheierea misiunii 
șale în tara noastră.

(Agerpres)

Întîlnire la Consiliul Național 
al Frontului Unității Socialiste

Tovarășii Mihai Dalea și Eugen 
Jebeleanu, vicepreședinți ai Consiliu
lui Național al Frontului Unității So
cialiste, s-au întîlnit, marți, cu dele
gația Frontului Național din R.D. 
Germană, condusă de tovarășul Wer
ner Kirchhoff, vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului Națio
nal, care face o vizită în tara noas
tră la invitația Consiliului Național 
al F.U.S. A participat Siegfried Bock, 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu. acest prilej au fost prezentate

preocupările actuale ale Frontului 
Unității Socialiste din Republica So
cialistă România și Frontului Național 
din R.D. Germană și s-a exprimat 
reciproc dorința ca bunele relații 
existente între acestea să se dezvolte 
în continuare, în interesul popoare
lor din cele două țări, al cauzei so
cialismului și păcii.

★
In aceeași zi, delegația Frontului 

Național din R.D.G. a avut convor
biri la Consiliul Central al U.G.S.R. 
și la U.N.C.A.P.

(Agerpres)

P.C. BULGAR

ȘI MUNCITOREȘTI

In preajma Conferinței Naționale a P. C. Bulgar, convocată pentru 
luna aprilie, care va aproba programul de măsuri privind perfecțio
narea conducerii planificate a economiei, a organizării socialiste și retri
buirii muncii* în organizațiile P.C.B. au loc ample dezbateri pe această 
temă. Ziarul „Rabotnicesko delo", organ centrai al P. C. Bulgar, oferă, 
în cadrul unei rubrici speciale, un amplu spațiu opiniilor 
ale maselor de oameni ai muncii. Intr-un număr recent, 

scară națională.
ale maselor de oameni ai muncii, 
zintă o sinteză a acestor dezbateri la

comuniștilor,
ziarul pre-

în Editura politică 
a apărut revista 

„PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI" 

nr. 1/1978
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FOTBAL

Programul meciurilor din optimile de finală
ale „Cupei României1'

La sediul federației de fotbal a 
avut loc ieri tragerea la sorti pentru 
meciurile din faza optimilor de fi
nală ale „Cupei României", progra
mată la 19 aprilie. Iată rezultatul 
tragerii la sorți : U.T.A. — F.C. Pe
trolul ; Steaua — Politehnica Iași ;

Universitatea Craiova — Industria 
Sîrmei Cîmpia Turzii ; S.C. Bacău — 
F.C. Argeș ; Corvinul — Olimpia ; 
Dinamo — F.C. Constanța ; F.C. 
Bihor — F.C.M. Galați ; Politeh
nica Timișoara — F.C. Brăila.

Toate partidele din „optimi" se vor 
juca pe terenuri neutre.Azi, în competițiile europene intercluburi

Astăzi se desfășoară meciurile tur 
clin cadrul semifinalelor competițiilor 
europene intercluburi de fotbal. Iată 
programul jocurilor :. „Cupa campio
nilor europeni" : Juventus Torino — 
F.C. Bruges; Borussia Moenchenglad
bach — F.C. Liverpool ; „Cupa cu-

pelor" : Dinamo Moscova — Austria 
Viena ; F.C. Twente Enschede — 
R.S.C. Anderlecht ; „Cupa U.E.F.A." : 
Grasshoppers Zurich — Bastia ; P.S.V. 
Eindhoven — C.F. Barcelona.

Tot astăzi se vor disputa întîlnirile 
amicale Spania — Norvegia și Ar
gentina — Bulgaria.

IN CÎTEVA RÎNDURI
9 La Craiova s-a desfășurat cea 

de-a XX-a ediție a competiției hand
balistice dotate cu „Cupa Doljului", 
la care au participat formații din 
mai multe localități din tară. La 
masculin, trofeul a revenit formației 
Universitatea Craiova, iar la feminin 
echipei Clubului sportiv, școlar Cra
iova.

La liceul ..Nicolae Titulescu" din 
același municipiu s-a organizat o 
competiție de volei sub genericul 
„Cupa primăverii". Au 'fost prezen
te 15 echipe masculine și feminine 
ale cluburilor sportive școlare din 
București. Timișoara. Sibiu. Caran
sebeș. Reșița, precum și formațiile 
liceului gazdă. Locurile întîi. atit la 
băieți, cît și la fete, au revenit echi
pelor de la liceul ..Nicolae Titules
cu". (Nicolae Băbălău).

® La turneul internațional de te
nis de la Milano, tinărul jucător ita
lian Gianni Ocleppo a obținut o sur
prinzătoare victorie, cu 3—6. 7—5,

6— 3, in fata australianului Phil Dent. 
Celelalte partide s-au încheiat cu 
rezultate scontate : Fibak (Polonia)- 
Scanlon (S.U.A.) 6—2, 6—3; Fillol 
(Chile)-Lewis (Noua Zeelandă) 5—7,
7— 6, 6—2; Franulovici (Iugoslavia) - 
John Lloyd (Anglia) 3—6, 7—6, 6—4; 
Barazzutti (Italia)-Dibley (Australia) 
6—4, 4—6, 6—3.

® Campionatele mondiale de scri
mă pentru tineret, s-au încheiat la 
Madrid cu proba individuală de spa
dă, in care medalia de aur a fost cu
cerită de sportivul norvegian Mills 
Koppang, cu 5 victorii. Pe locurile 
următoare în turneul final s-au si
tuat Aleksandr Mogaev (U.R.S.S.) — 
4 victorii și Piotr Jablkowski (Polo
nia) — 3 victorii.

In clasamentul general pe puncte, 
primul loc a fost ocupat de U.R.S.S. 
— 58 puncte, urmată de Italia — 36 p, 
Franța — 33 p și Polonia — 28 p.

O Cea de-a 26-a ediție a „Raliului 
Safari" s-a încheiat la Nairobi cu

succesul piloților francezi Jean-Pierre 
Nicolas și Jean-Claude Lefebvre, 
care au concurat pe o mașină „Peu- 
geot-504". Este pentru prima oară în 
istoria acestei tradiționale competiții 
automobilistice cînd victoria revine 
unui echipaj francez. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat echipajele Vie 
Preston-John Lyajl (Kenya), pe 
„Porsche-911", și Rauno Altonen 
(Finlanda)-Lofty Drews (Kenya), pe 
„ Datsun".

O La Montaigu (Franța), în finala 
turneului international de fotbal pen
tru juniori, echipa Angliei a învins 
cu scorul de 2—0 selecționata Israe
lului. Pe locurile următoare s-au cla
sat echipele R.F. Germania. Portuga
liei. Franței, Olandei. României, 
S.U.A. etc.
• Competiția internațională de 

fotbal pentru echipe de tineret, des
fășurată in localitatea elvețiană ' 
Bellinzona, a fost ciștigată de Selec- 
ționata S.U.A., care a întrecut înjEi- 
nală cu scorul de 1—0 
nisiei.

• Echipa Olandei a
vingătoare in turneul _____ ...__
de fotbal'(juniori) de la St. Malo. în 
finala căruia a dispus cu 3—2 (după 
prelungiri) de formația Franței.

® La Heraklion s-a disputat primul 
meci dintre selecționatele de juniori 
ale Greciei și R.D. Germane, contînd 
pentru preliminariile competiției in
ternaționale de fotbal „Turneul 
U.E.F.A.". Partida s-a terminat la 
egalitate : 1—1 (0—0).

© „Cupa Europei" la schi alpin 
s-a încheiat cu o probă masculină de 
slalom, disputată pe pirtia de la Ta- 
transka Lomnica (Cehoslovacia) și 
ciștigată de Paul Frommelt (Liechten- 

' stein).
Iată clasamentele finale ale „Cupei 

Europei" : masculin : 1. Leonardo
David (Italia) — 160 puncte : 2. Sil- 
vano Meii (Elveția) — 110 p ; 3. Jan 
Bachleda (Polonia) — 110 p ; 4. Paul 
Frommelt (Liechtenstein) — 98 p ; 
feminin : 1. Christine Loike (Austria) 
— 120 puncte ; 2. Gerlinde Strixner 
(Austria) — 75 p ; 3. Lea Solkner 
(Austria) — 70 p ; 4. Wilma Gatta 
(Italia) — 69 p.

Ieri în (ară : Vremea s-a ameliorat 
și s-a încălzit. Cerul a devenit variabil 
în toate regiunile țării. Au căzut ploi 
slabe locale care au avut și caracter 
de aversă în Oltenia șl in nordul Mun
teniei și izolat în Bărăgan, Dobrogea și 
în estul Banatului. In Carpații Meri
dionali și de curbură a nins. Vîntul a 
suflat slab pînă la moderat cu intensi
ficări locale pînă la viteze de 45 kilo
metri pe oră în estul Moldovei, Dobro
gea și în zona de munte. în București : 
Vremea s-a încălzit ușor. Cerul a de
venit variabil. Vîntul a suflat slab pină 
la moderat. Temperatura maximă a 
fost» de 14 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 30, 
31 martie și 1 aprilie. In țară : Vreme 
în curs de încălzire. Cerul va fi va
riabil. Innorări mai accentuate se vor 
semnala în nordul țării, unde vor că
dea ploi slabe, izolate. Vint slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 2 șl 12 grade, izolat 
mai coborite în prima noapte, iar cele 
maxime vor oscila între 10 și 20 de 
grade, local mal ridicate. Ceată slabă 
dimineața și seara. In București : Vre
me în încălzire. Cer variabil. Vinț slab. 
Temperatura în creștere. Ceață slabă.

Pregătirea pentru marele eveni
ment din viața tării — Conferința 
Națională a partidului — concen
trează în momentul de față atenția și 
energia creatoare a oamenilor mun
cii, a întregului popor bulgar, scrie 
ziarul. Fiecare zi aduce noi dovezi 
ale entuziasmului în muncă în vede
rea îndeplinirii prevederilor planului 
de dezvoltare în 1978, an hotărîtor al 
cincinalului. O puternică forță mobi
lizatoare o constituie în această direc
ție programul de măsuri în vederea 
perfecționării conducerii planificate a 
economiei și organizării socialiste a 
muncii, program inspirat din hotărî-, 
rile Congresului al XI-lea al P. C. 
Bulgar și aflat în aceste zile în dez
baterea colectivelor de oameni ai 
muncii.

Problemele perfecționării condu
cerii în economie și organizării so
cialiste a muncii, fundamentate știin
țific în raportul tovarășului Todor 
Jivkov prezentat în fața Biroului 
Politic al P.C. Bulgar, au o impor
tanță deosebită pentru dezvoltarea 
mai rapidă a economiei, pentru obți
nerea de noi succese in edificarea 
societății socialiste dezvoltate. De 
aceea aceste orientări și sarcini au 
devenit tema principală de dezbatere 
a conferințelor de dare de seamă și 
alegeri, care au pus în evidență pre
ocuparea comuniștilor, a tuturor lu
crătorilor din economie pentru tre
cerea la o nouă organizare, superi
oară, a muncii.

Cu spirit de înaltă 
socială sint abordate 
bleme și în scrisorile 
menii muncii le adresează Confe
rinței Naționale a partidului prin in
termediul ’ ziarului „Rabotnicesko 
delo". S-a acumulat astfel un valoros 
capital de propuneri și idei. Trăsătura 
comună a opiniilor exprimate o con
stituie sprijinul fierbinte și acordul 
deplin cu concluziile și orientările 
din raportul tovarășului Todor

marile posi- 
țării noastre,

t.

formația Tu-

terminat în- 
internațional

Salonul international al agricul
turii. care a avut loc zilele trecute 
la Paris, in parcul expozițional de 
la Porte de Versailles, a atras un 
număr record de peste un milion 
de vizitatori. în șiruri prelungi, ei 
au zăbovit in fața exponatelor pre
zentate — tractoare și mașini agri
cole. semințe selecționate, animale 
si păsări din cele mai productive 
rase. îngrășăminte chimice și sub
stanțe destinate combaterii dăună
torilor. preparate de uz veterinar, 
la toate acestea adăugîndu-se peste 
4 000 eșantioane de produse agro- 
glimentare ; au existat, de aseme
nea. standuri speciale în care erau 
prezentate aspecte ale vieții la tară, 
unelte de grădinărit pentru ama
tori, un sector de vînătoare și pes
cuit, o expoziție canină ș.a.

Punctul de atracție l-a constituit, 
fără doar și poate, salonul mașini
lor agricole, unde au prezentat ex
ponate firme din numeroase țări. 
S-ă remarcat, între caracteristicile 
generale în domeniul mecanizării, 
tendința de a construi- tractoare de 
măre putere, cu patru roți motrice 
și utilaje adecvate, care îndepli
nesc multiple lucrări. A atras, de a- 
semenea. atenție tendința mecani
zării complete a lucrărilor la cele 
mai dificile culturi, incepind cu 
sfecla de zahăr și terminind cu... 
căpșunile. De altfel, una din me
daliile de aur a fost decernată toc
mai uneijasemenea mașini destina
te lucrărilor de întreținere în căp-

„ROMANIA-FILM" prezintă SEPTEMBRIE"
(Urmare din pag. I)

Ș'ț»
O producție a Casei de filme 5

răspundere 
aceste pro- 

pe care oa-

șunerii, „la stoliniere", care reduce 
de la zece la unu numărul oame
nilor necesari pentru îngrijirea 
unui hectar de teren.

Aici, la Porte de Versailles, am 
avut satisfacția de a vedea bine a- 
preciate tractoarele românești, ală- 

. turi de produsele unor vechi și con-
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Scenariul : Tiniotei Ursii, după un subiect de A. Dohotaru. Imaginea : Marian Staneiu. Muzica : Adrian Enescu. 
Decoruri : Marga Moldovan. Costume : Csaba Zemlcnyi. Regia : Timotei Ursu. în distribuție : Anda Onesa. Geo 
Costiniu, Sandu Popa, Ștefan Mihăilcscu-Brâila, Ștefan Bănică, Jean Constantin, Sandu Sticlaru, Eugenia Bosin- 

ceanu, Horațiu Mălăele. Film realizat in studiourile Centrului de producție cinematografică „București"

primă mină, care din 1956 
a lucrat aproape 
marile orașe ale 
era pe un șantier 
ceava. Vasile Vida — 
mișoara. loan Bogdan - 
București.
nental“..Și ca ei. sute., mii 
de oameni ai acestor locuri 
primeau tot la trei zile scri
sori de acasă. Insistentele 
celor de aici se succedau 
la intervale tot mai scurte, 
iar ei păreau mai gînditori 
ca oricind.

Și sălăjenii s-au întors 
într-adevăr. acasă.

Dar poate tocmai de 
aceea ochii le erau deose
bit de ageri : au urmărit 
zilnic fiecare mișcare a pri
mei construcții de pe plat
formă : întreprinderea de 
produse ceramice. S-au ui
tat cum crește, așa cum un 
părinte se uită la creșterea 
copilului său. Și astfel. în 
mai 1970, cu sase luni mai 
devreme decît termenul 
planificat, dirigintele san-

în toate 
tării — 
din Su

la Ti- 
în 

la „Interconti-

® MODELELE MATE
MATICE ÎN BIOLOGIE. 
Un model matematic al înmul
țirii virușilor a fost creat în 
cadrul Institutului de sinteză 
organică de pe lingă Academia 
de științe'din R.S.S. Letonă. 
Mașina electronică rezolvă în
tregul sistem de ecuații al mo
delului. Ea reproduce în numai 
cîteva minute toate procesele 
biochimice. Studierea virușilor 
cu ajutorul mașinilor electro
nice va contribui la depistarea 
unor noi metode de combatere 
a maladiilor virotice.

® ASCULTAȚI TEM
PERATURA EXACTĂ I 
Greierele, jucăușul „scripcar al 
cimpiilor", și-a dezvăluit recent 
încă o calitate cît se poate de 
utilă. După cum afirmă cerce
tători de la Institutul pentru 
entomologie industrială din

Marea Britani©, el poate fi un 
excelent măsurător al tempe
raturii atmosferice. Foarte sen
sibili la schimbările de tempe
ratură, greierii își modifică rit
mul „cîntatului" în funcție de 
cele mai neînsemnate variații. 
Este suficient să fie numărate 
sunetele emise de această in
sectă ortopteră timp de 15 se
cunde, iar la suma obținută să 
se adauge cifra 40, pentru a se 
obține temperatura exactă a 
aerului Ia scara Fahrenheit (fo
losită în țările anglo-saxone).

® DEMOGRAFIE ITA
LIANĂ. Populația Italiei se 
ridica la sfîrșitul lunii decem
brie 1977 la 56 600 000, față de 
56 323 000, la sfîrșitul anului 
1976, ceea ce înseamnă un spor 
de ceva mai puțin de 300 000 
de locuitori. Potrivit Institutu
lui italian de statistică, aceasta 
denotă o oarecare diminuare a

ritmului demografic, așa cum 
reiese și din alți indicatori. In
dicele de natalitate la o mie de 
locuitori — de pildă — a scă
zut de la 14,2 in 1976 la 13.4. 
Și numărul căsătoriilor este în 
ușor regres, în primele zece 
luni ale anului 1977 fiind mai 
mi.c cu aproximativ 7 000.

• BUCURIILE SIM
PLE ALE VIEȚII. Dispariția, 
în urma unui tragic accident, a 
cîntăretului Claude Francois, 
considerat ca unul din marile 
vedete ale muzicii ușoare fran
ceze, a produs mîhnire în rîn- 
durile numeroșilor săi admira
tori. Cîntărețul era deosebit de 
îndrăgit pentru faptul că, spre 
deosebire de curentele la modă 
gen „punk", care proslăvesc 
violenta și erotismul, compozi
țiile sale proprii cultivau bucu
riile simple ale vieții, cîntau 
sentimentele eterne umane ale

Jivkov. Pornind de la 
bilități ale economiei . 
cu un tot mai înalt grad de dezvol
tare a bazei tehnico-materiale și a 
frontului științific, propunerile au în 
vedere o valorificare deplină a uria
șului potențial material și uman de 
care dispunem. Sprijinul față de 
acest proces înnoitor este premisa 
cea mai importantă ca* indicațiile 
partidului să devină fapt, să capete 
forță constructivă, materială, să ge
nereze o dezvoltare rapidă în toate 
domeniile.

în mod Întemeiat, 
meni ai muncii și conducători 
întreprinderi, de organizații econo
mice, complexe agroindustriale a- 
preciază marea importanță a diver
selor proiecte inginerești de perfec
ționare a organizării muncii, in 
care sint incluse propuneri de rațio
nalizare făcute de muncitori și tehni
cieni.

Practica a confirmat avantajele 
Indiscutabile ale formelor colective 
de muncă. Colectivul de muncă își 
asumă o răspundere mult mai mare 
în ceea ce privește îndeplinirea pla
nului, descoperirea și valorificarea 
rezervelor, utilizarea eficientă a tu
turor resurselor, o înaltă calitate a 
producției. Experiența combinatului 
textil „Marița" din Plovdiv, a fa
bricii textile „Petko Enev“ din Nova 
Zagora și a altor colective a demon
strat că acest mod de organizare 
asigură succese foarte mari in fie
care ramură a producției materiale. 
De aceea 
socialiste 
esențială, 
cerile și 
abordeze 
inițiativă 
mișcare de masă. Principalul obsta- , 
col ce se manifestă încă în acest do
meniu il constituie unele manifestări 
de tergiversare și 
activitatea unor

numeroși oa- 
de

perfecționarea organizării 
a muncii este o sarcină 
față de care toate condu- 
colectivele au datoria s-o 
cu atenție, să manifeste 
și s-o transforme într-o

conservatorism în 
organizații econo-

litri — ceea ceducție de 1 000 de 
reprezintă un veritabil record.

Această manifestare internaționa
lă a avut loc într-o perioadă cind 
agricultorul francez, ca de altfel și 
agricultori din celelalte țări ale 
Pieței comune, se confruntă cu nu
meroase dificultăți și probleme le-

Salonul internațional 
al agriculturii — 1978

sacrate firme constructoare. - Trac
toarele produse la Brașov au fost 
apreciate pentru puterea lor de 
tracțiune și pentru economicitate — 
considerîndu-se că pot ține piept 
competiției deosebit de strînse pe 
plan mondial în acest domeniu.

De mult interes s-au bucurat con
cursul și parada animalelor meda
liate, organizate în penultima zi. 
Exemplarele de vaci, porci, oi și 
alte specii prezentate au reflectat 
preocuparea 
rase de mare 
care vaci cu o 
tin 10 000 litri 
dă de lactatie

pentru crearea unor 
: productivitate. între 

producție de cel pu- 
lapte într-o perioa- 
ori capre cu o pro-

tierului, tinărul. inginer Si- 
mion Hîș, împreună cu di
rectorul unității au aprins 
focul continuu al celui din
ții’ cuptor în care urmau să 
se coacă miliardele de că
rămizi și blocuri ceramice

gate sau ascuțite de fenomenele cri
zei economice. Revista „L’Ex- 
ploitant familial", în numărul 
său special dedicat expoziției, 
sublinia greutățile micilor agricul
tori, in general efectele crizei asu
pra agriculturii din țările Pieței co
mune. în ultimii 5 ani. arăta revis
ta. veniturile globale din agricultura 
franceză au scăzut cu 25 la sută, in 
timp ce preturile mașinilor agricole ' 
și ale diferitelor materiale au cres
cut simțitor. Pe de altă parte, pro
cesul de concentrare in agricultură 
continuă să se intensifice. în ulti
mii 20 de ani, jumătate din agri
cultori și-au părăsit gospodăriile. 
Pentru a rezista, fermierii caută să

din amfitea-
Ioan Hodiș,

ner abia ieșit 
trul facultății, 
încerca „marea cu degetul" 
— construirea in Zalău a 
primului bloc-turn.

Oamenii locului, cu min
țile și mîinile lor har-

mice și instituții, persistenta unor 
metode șl a unui, stil de mun
că ce și-au trăit traiul. In 
construcții industriale, în construcția 
de mașini și în alte ramuri formele 
colective de organizare slut aplicate 
încă limitat, deoarece nu se creează 
toate condițiile de aprovizionare rit
mică a producției, de organizare 
model a procesului muncii.

Economia națională se va dezvolta 
într-un ritm mult mai înalt atunci 
cind toate resursele se vor utiliza cu 
beneficiu maxim, atunci cînd pretu
tindeni se va perfecționa, organizarea 
producției. A se .lucra într-un mod 
nou înseamnă economii uriașe de 
mijloace, de forță de muncă. In 
afară de rezultatele economice mari, 
colectivele. își vor îndeplini astfel și 
misiunea de școală a formării omu
lui nou, a muncii socialiste. Din 
acest unghi de vedere, Conferința 
Națională a partidului va avea o în
semnătate uriașă, deoarece ea va 
trasa orientările dezvoltării viitoare 
prin analizarea și generalizarea unei 
vaste experiențe sociale.

Mișcarea de perfecționare a con
ducerii planificate și a organizării 
muncii înseamnă spirit novator, luptă 
hotărîtă cu rutina, cu îngrădirile 
birocratice. Scrisorile adresate Con
ferinței Naționale a partidului 
sint pătrunse, de altfel, de o 
atitudine critică față de vechiul mod 
de abordare și vechile metode de 
conducere a economiei. Este o cri
tică constructivă, ce deschide per
spective noului.

In fața comitetelor și organiza (ii
lor de partid se află sarcina de răs
pundere de a se situa in fruntea a- 
cestui proces, de a sprijini inițiati
vele oamenilor muncii. Scrisorile și 
propunerile adresate Conferinței Na
ționale a partidului trebuie analizate 
cu atenție, deoarece ele reprezintă 
o expresie a gîndirii și acțiunii co
lective.

In zilele din preajma deschiderii 
înaltului forum de partid are loc pe 
un front larg întrecerea socialistă 
de îndeplinire și depășire a planului, 
pentru o calitate înaltă și o eficiență 
sporită. Este, în fapt, o mișcare de 
masă de perfecționare a organizării 
muncii și producției, pentru reali
zarea de noi succese în dezvoltarea 
socialistă a patriei.

obțină randamente mari, folosind 
semințe mai productive, animale de 
rasă, se străduiesc să-și procure u- 
tilaje perfecționate. în condițiile 
menținerii unor producții mici, 
ei riscă să dea faliment, să fie în- 
jjliițițf de mârdă projirtetate. Dar 
procurarea unui tractor nu este O 
treabă ușoară. Potrivit unui studiu 
recent, prețul unui tractor de 75 cai 
putere echivalează pentru agricul
torul francez cu prețul obținut pen
tru 850 chintale de cereale, sau 
69 800 litri lapte. Este și motivul 
pentru care pentru mulți din micii 
fermieri tractoarele moderne, de 
înalt randament, sint și rămin greu 
accesibile...

Salonul internațional de agricul
tură a reușit să pună în evidență 
realizările însemnate obținute de 
diferitele întreprinderi constructoa
re de mașini agricole, ele fiind con
siderate un progres remarcabil in 
domeniul mecanizării agriculturii. 
De asemenea, soiurile noi de plante 
agricole, rasele de animale de mare 
productivitate, tehnologiile pre
zentate, manifestările care au avut 
loc — conferințe, simpozioane, con
cursuri — au demonstrat posibili
tățile mari care există 
mondial de a spori 
agricolă, constituind o 
spiritului de colaborare.

loan HERȚEG

pe plan 
.producția 
reușită a

Paris

cimpului ori la împletitul 
firului de lină. „împletitu
rile" metalice realizate cu 
„andrele" speciale, prin 
care trece curentul electric, 
le erau străine nu numai 
fetelor de aci, ci și majori

Diminețile la Zalău
tot atît de necesare orașu
lui precum piinea.

Și focul continuu al in
dustrializării a ars și el ..în 
paralel" : întreprinderea de 
armături 
fontă si oțel, 
bumbac, 
conductori 
la ti...
lăuanilor 
materializeze, orașul 
gonea cu pași de uriaș spre 
împlinirea destinului său.

Se construiseră deja si 
cîteva zeci de blocuri care 
profilau primul cartier nou 
de locuințe cind, un ingi-

industriale din 
__ Filatura de 
întreprinderea de 

electrici 
Secularul vis 

începea
emai- 
al ză- 
să se
întreg

nice, cuprinși de elan ' 
in iureșul noului, dar și 
in confruntarea cu greu
tățile pionieratului, au știut 
să îmbine fericit tradiția cu 
modernitatea. au înăltat 
doar în citiva ani încă un 
oraș — în care încape a- 
proape tot Zalăul anilor 
1968 — și i-au schimbat 
fața celui vechi.

Cine ar fi crezut de pil
dă. acum cîțiva ani. că 
Maria Chiș, o fată ca atitea 
altele din satele învecinate, 
va fi sudoriță ? Prin tradi
ție. fetele sălăjene rămî- 
neau în sat. la munca

tății bărbaților. Biografia 
sudoriței, ca a multor altor 
tineri, se leagă în toate 
detaliile ei de întreprinde
rea de armături industriale 
din fontă și otel, iar mun
ca sa de acum te obligă 
să-ți plimbi gindurile de la 
fata din sat la muncitoarea 
de azi, să te uiți la mîinile 
ei. să ti le închipui răsucind 
fuiorul în serile de iarnă, 
iar apoi să 
minarea cu 
aparatul de

Alte sute 
schimbat bătrina furcă de 
tors cu modemele și efi-

le admiri înde- 
care stăpînesc 
sudură.
de fete și-au

cientele mașini de răsucit 
bumbac. „Toarce Leano fi
rul. toarce..." — spunea ve
chiul cîntec. Filatoarele 
i-au dat dimensiuni noi. 
sensul vieții si împlinirilor 
pe care le trăiesc ca mun
citoare într-o industrie mo
dernă. Iar „în vecini", la 
cîțiva pași de filatură, ace
lași destin de împliniri îl 
cunosc și sutele de tineri, 
muncitori care îmbracă țara 
in „fir de aur" : trefilatorii 
și emailatorii.

Vigoare, tinerețe și vo
cații, ce decurg direct din 
ceea ce numim curent in
dustrializare socialistă. Șt 
opera continuă în ritmuri 
și mai înalte. Stîlpii de be
ton ai noii fabrici de anve
lope. ai laminoareior. ai 
altor obiective de interes 
republican, ai noilor car
tiere de locuințe le amin
tesc sălăjenilor locul demn 
ce le este rezervat în ma
rea noastră familie socia
listă. faptul că „diminețile 
de Zalău" nu au fost si nu 
sint o simplă metaforă.

dragostei și prieteniei curate. 
La sfîrșitul anului, admiratorii 
vor avea prilejul să-l revadă pe 
Claude Francois într-un specta
col inedit : cu numai, cîteva zile 
înaintea dispariției sale prema
ture, el înregistrase pentru te
leviziunea britanică un spec
tacol special destinat a fi in
clus în programele de sfîrșit 
de an.

• SCADE NUMĂRUL 
INDIENILOR SUD-AME- 
RICANI. Numeroase triburi 
indiene care trăiesc pe ' terito
riul BoLiviei sînt pe cale de 
dispariție, se afirmă într-un 
raport întocmit de un grup de 
antropologi. Din studiile între

prinse a reieșit că principala 
cauză a împuținării băștinașilor 
o constituie subnutriția cronică, 
condițiile precare de trai ale 
indienilor, adesea alungați cu 
forța de pe vechile lor pămîn- 
turi de către marii latifundiari. 
Oamenii de știință au apreciat 
că aproximativ o sută de mii 
de indieni din Bolivia împăr
tășesc acest dramatic destin.

© ÎN LOC DE FIER - 
STICLĂ. O firmă japoneză a 
pus la punct un nou tip de be
ton în care armătura de fier 
este înldcuită cu fibre de sticlă. 
Noul material este mai ușor cu 
o treime in comparație cu be
tonul clasic și posedă o rezis

tență la șoc de 5—10 ori mai 
mare decît azbocimentul.

• O NOUĂ VICTIMĂ 
A „TRIUNGHIULUI BER
MUDELOR". Un faPt pe
trecut recent a readus în ac
tualitate mult evocatele dispa
riții „misterioase" de nave ma
ritime și aeriene în așa-num.ir- 
tul „triunghi al Bermudelor", 
format in Atlantic de peninsula 
Florida, arhipelagul Bermude 
și insulele Puerto Rico. De 
data aceasta este vorba de a- 
vionul american „Ka-6“, cu doi 
oameni la bord, care efectua 
un zbor de antrenament în 
zonă. Abia pătruns în „triun
ghiul Bermudelor", avionul n-a 
mai răspuns la chemările bazei. 
Cercetările întreprinse în cău
tarea aparatului au rămas pină 
acum infructuoase.

• PROFIT SI DEGRA
DARE MORALĂ. Poliția din 
orașul marocan Casablanca a iz
butit. să captureze o „soție de 
profesie" îndelung căutată și de 
Interpol. Suzy Miitchell, o tînă- 
ră englezoaică in slujba unei 
organizații care se ocupa cu 
introducerea ilegală în Anglia 
a muncitorilor străini, avea mi
siunea de a contracta căsătorii, 
ceea ce permitea „soților" săi 
de ocazie să-și legalizeze șede
rea in această țară. După ofi
cierea căsătoriei, ea încasa 
suma convenită și relua de la 
capăt același scenariu. Așa se 
explică faptul că numai în 
decurs de 7 luni, ea a contrac
tat, cu forme legale, peste 60 
de căsătorii. Un funcționar de la 
oficiul stării civile a descoperit 
însă uluitoarea asemănare în
tre semnăturile... mireselor. Re- 
latînd cazul, ziarul marocan 
„Opinion" subliniază că aceas

ta constituie încă unul din 
multiplele aspecte care defi
nesc condiția tragică a emi
grantului.

• „CĂȚELUL" ERA 
LUP. Locuitorii satului Djei- 
ranghel din Azerbaidjan au 
fost profund îngrijorați de dis
pariția. într-o noapte friguroa
să, a fetiței muncitorului Mirza 
Ibraghinov, do numai trei ani. 
Spre dimineață, părinții copilu
lui, ajutați de un cioban, au 
găsit fetița într-o viroagă a- 
dincă, unde căzuse seara și de 
unde n.u putuse să iasă sin
gură. Spre uimirea tuturor, co
pilul își făcuse adăpost, în 
căutare de căldură, lingă... un 
lup. După ce fiara a fugit, co
pilul a povestit că s-a jucat 
toată noaptea cu acel „cățel", 
care i-a lins fața și a încăl
zit-o.
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LISABONA Cu prilejul Congresului P. C. din Sri Lanka
Sesiunea Uniunii Interparlamentare
Realizarea dezarmării, înfăptuirea unei noi ordini eco
nomice internaționale, lichidarea definitivă a colonialis
mului — problemele majore înscrise pe ordinea de zi 

a reuniunii
LISABONA 28 (Agerpres). — La 

Lisabona a avut loc marți deschide
rea oficială a lucrărilor sesiunii de 
primăvară a Uniunii Interparlamen
tare. Participă delegații din 72 de 
țări, precum și reprezentanți ai 
unor organizații internaționale.

Pe agenda reuniunii sînit înscrise 
unele dintre cele mai. actuale pro
bleme ale vieții, internaționale cum 
sînt oprirea cursei înarmărilor, in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale, abolirea definitivă a 
colonialismului, lupta împotriva te
rorismului internațional.

Delegația română este formată din 
deputății Tudor Drăganu, președin-

tele Comisiei constituționale și ju
ridice a Marii Adunări Naționale, 
vicepreședinte al grupului român al 
Uniunii Interparlamentare, Marga
reta Haușeir, secretar al M.A.N., Ho- 
ria Constantin Tatu, vicepreședinte 
al Comisiei pentru politică externă 
și cooperare economică internațio
nală a M.A.N.

Ceremonia de deschidere a . lucră
rilor a avut loc în prezența preșe
dintelui Republicii Portugheze, ge
neralul Ramalho Eanes, a primului 
ministru portughez, Mario Soares și 
a reprezentantului secretarului ge
neral al O.N.U.

Președintele Portugaliei l-a primit pe șeful 
delegației române

în după-amiaza zilei de 28 martie, 
președintele Republicii Portugheze, 
generalul Ramalho Eanes, a primit 
pe Tudor Drăganu, șeful delegației • 
române la reuniunea de primăvară 
a Uniunii interparlamentare, care își 
desfășoară lucrările la Lisabona.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost transmis, 
cu acest prilej, șefului statului por
tughez un călduros mesaj de salut, 
împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate si fericire personală, de pace 
si prosperitate pentru poporul portu
ghez prieten. * 1

Mulțumind pentru mesaj, președin-

tele Ramalho Eanes a exprimat sen
timentele de stimă și prețuire pen
tru președintele Nicolae Ceaușescu, 
urîndu-i sănătate si fericire, iar po- 

. porului rorhân — succese continue în 
munca de edificare a unei vieți noi. 

Președintele Republicii Portugheze 
a dat o înaltă apreciere evoluției as
cendente a relațiilor de strînsă co
laborare dintre cele două țări, ară- 
tînd că există condiții favorabile pen
tru continua lor dezvoltare în toate 
domeniile de activitate. în folosul am
belor popoare.

La primire a participat ambasado
rul român în Portugalia. Marin 
Iliescu.

„Aranjamentele lui Smith sînt ilegale
- declară un purtător de cuvînt al Departamentului de Stat 

al S.U.A.
WASHINGTON 28 (Agerpres). — 

„Acordul" de reglementare interior 
realizat de regimul de la Salisbury 
comportă grave insuficiente si este 
ilegal, a declarat la Washington pur
tătorul de cuvînt al Departamen
tului de Stat. John Trattner. El a 
subliniat că regimul lui Ian Smith, 
care a rupt în mod unilateral rela
țiile cu Marea 
ilegal și. prin 
mente la care 
ilegale.

Britanic în 1965. este 
urmare, orice aranja

se angajează sînt

JOHANNESBURG 
— Aproape 1 000 de 
Rhodesia se află în 
mină în tranzit prin 
alte țări din regiune, 
dianul „Star", care 
hannesburg. citind 
surse din Gaberones.

Potrivit publicației amintite, acest 
exod se datorează represiunilor re
gimului actual de la Salisbury. în 
special după ce a intervenit asa-zisa 
„reglementare internă".

28 (Agerpres). 
persoane din 
fiecare săptă- 
Botswana. spre 

, relevă coti- 
apare la Jo

in acest sens

FRANȚA

Consultări ale setului statului

cu liderii partidelor de stingă
PARIS 28 (Agerpres). — Președin

tele Franței. Valery Giscard d’Estaing, 
a început consultările cu liderii par
tidelor stîngii franceze privind situa
ția politică din țară creată în urma 
alegerilor legislative generale și ra
porturile dintre majoritate și forma
țiunile politice de opoziție.

Observatorii politici din Paris re
levă că inițiativa politică a șefului 
statului francez, prima de acest fel 
după aproape două decenii, este 
strîns legată de rezultatul recentului 
scrutin, în care partidele stîngii au 
obținut 49,29 la sută din totalul votu
rilor exprimate, procentaj foarte 
apropiat de cel al majorității, care a 
obținut însă mai multe mandate da
torită legii electorale. Intr-un comen
tariu pe această temă, cotidianul 
„L’Humanite" aprecia inițiativa pre
ședintelui drept un răspuns la rezul-

® UNIFIL a preluat trei noi puncte strategice în sudul Libanului 
© întrevederi ale comandantului Forței interimare a O.N.U.

BEIRUT 28 (Agerpres). ‘ — Forța 
interimară a O.N.U. în Liban 
(UNIFIL) a continuat operațiunile de 
amplasare a unora din efectivele sale 
în zone situate la sud de rîul Litani. 
în cursul zilei de marți. 140 militari 

. apartinînd „căștilor albastre" au pre
luat controlul asupra a trei noi puncte 
strategice. Este vorba de podul Khar- 
dali de peste rîul Litani și de două 
sate — Alrad El-Sati și Ras Afoura — 
situate pe înălțimi ce domină cursul 
de apă menționat.

BEIRUT 28 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.) Yasser Arafat, a 
avut, marți, la Befrut o întrevedere 
cu Emmanuel Erskine, comandantul 
Forței interimare a O.N.U. în Liban 
(UNIFIL).

După cum precizează o declarație 
a O.E.P., in cadrul întrevederii au 
fost abordate unele măsuri care ar 
putea facilita îndeplinirea misiunii 
forțelor O.N.U. în sudul Libanului,

ocupat de Israel. Arafat a transmis 
lui Erskine hotărîrea O.E.P. de a 
oferi toate posibilitățile pentru a se 
asigura succesul obiectivului UNIFIL 
și retragerea trupelor israeliene din 
sudul Libanului.

în acest sens, agenția palestiniană 
de știri W.A.F.A. precizează că cele 
două părți au căzut de acord să în
ființeze comitete mixte pentru solu
ționarea problemelor cotidiene.

CAIRO 28 (Agerpres). — Consiliul 
Ligii Arabe, reunit, începând de luni, 
în cea de-a 69-a sesiune ordinară la 
Cairo, și-a reluat marți lucrările.

într-o declarație făcută după prima 
ședință a zilei, secretarul general al 
Ligii Arabe, Mahmud Riad, a arătat 
că discuțiile s-au concentrat asupra 
modalităților în care solidaritatea 
arabă poate fi înfăptuită în toate for- • 
mele. El a spus că a fost realizat un 
acord asupra unor linii directoare pe 
baza cărora un grup de lucru va 
elabora o formulă ce va fi apoi pre
zentată participanților la lucrări.

Convorbiri 
sovieto- iugoslave
MOSCOVA 28 (Agerpres). — 

Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S.. 
l-a primit marți pe Milos Minici, 
membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
vicepreședinte al Consiliului Exe
cutiv Federal, secretar federal pen
tru afaceri externe al R.S.F.I.. care 
l-a transmis un mesaj din partea lui 
Iosip Broz Tito. președintele R.S.F.I.. 
președintele U.C.I.

In cursul convorbirii ce a avut loc 
cu acest prilej au fost examinate 
stadiul actual și perspectivele dez
voltării colaborării sovieto-iu- 
goslave.

COLOMBO 28 (Agerpres). — Cu 
prilejul participării la lucrările celui 
de-al X-lea Congres al P.C. din Sri 
Lanka, la care a transmis un mesaj 
de salut din partea C.C. al P.C.R., 
Ștefan Voicu, .membru aii C.C. al 
P.C.R., a avut întîlniri cu S.A. Wick- 
remasinghe, -președinte al partidului, 
și Pieter Keuneman, secretar gene
rai.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par-

tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
au l'ost transmise un mesaj de salut 
și urări de succes în activitatea co
muniștilor din Sri Lanka.

Președintele și secretarul general 
al P.C. din Sri Lanka au rugat să 
so transmită tovarășului Nicolae? 
Ceaușescu cele mai bune urări de 
sănătate și succese în activitatea 
fructuoasă pe care o desfășoară în 
fruntea Partidului Comunist Român 
și a României socialiste.

Turneul președintelui 
S. U. A.

In Liban continuă să sosească noi contingente ale Forțelor interimare ale 
O.N.U. în fotografie: generalul Emmanuel Erskine (Ghana), desemnat co
mandant al acestor forțe, trece în revistă contingentul francez al „căștilor 

albastre"

țațele alegerilor „care au relevat pu
ternica aspirație a oamenilor muncii 
la mai multă dreptate și libertate".

în programul consultărilor de marți 
a fost prevăzută o întîlnire cu pri
mul secretar al Partidului Socialist 
Francez, Francois Mitterrand.

După cum s-a mai anunțat, între
vederea cu Georges Marchais, secre
tar general al Partidului Comunist 
Francez, a fost fixată pentru joi, zi 
în care președintele se va întîlni și 
cu Georges Seguy, secretar general 
al Confederației Generale a Muncii 
(cea mai mare centrală sindicală din 

. Franța).
Tot marți, șeful statului l-a primit 

pe Jacques Chirac, președintele 
Adunării pentru Republică, princi
pala formațiune politică a majorității 
guvernamentale.

agențiile de presă
Convorbiri algeriano-iu- 

CJOSlUVO» Președintele Republicii 
Algeriene Democratice și Populare 
Houari Boumediene, l-a primit pe 
Iosip Vrhoveț, membru al Prezi
diului C.C. al U.C.I. — sosit în 
Algeria în calitate de trimis special 
al președintelui R.S.F. Iugoslavia. 
Iosip Broz Tito — care i-a remis un 
mesaj din partea președintelui Iu
goslaviei. Au fost examinate unele 
probleme internaționale actuale, cum 
sînt situația din Orientul Mijlociu și 
Cornul Africii. O atenție deosebită 
a fost acordată ' activității țărilor 
nealiniate.

La Hanoi s'a deschis a doua 
conferință națională pentru știință 
și tehnică în serviciul dezvoltării 
agriculturii. După cum precizează a- 
genția V.N.A ., obiectivul reuniunii 
constă în mobilizarea forțelor tehni
ce și științifice ale țării pentru asi
gurarea dezvoltării accelerate a agri
culturii, silviculturii și pescuitului.

Congresmeni americani 
în China. Ken Biao, vlcepremier 
al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
a primit delegația de congresmani 
americani, condusă de Henry Reuss, 
membru al Camerei Reprezentanților, 
și de Lloyd Bentsen, senator, care 
întreprinde o vizită la Pekin.

O CERINȚĂ IMPERIOASĂ:

După ședința inaugurală de marți, 
cea de-a șaptea sesiune a Conferin
ței O.N.U. asupra dreptului mării, 
care urma să se desfășoare între 
28 martie și .12 mai la Geneva, și-a 
suspendat lucrările. Această hotărîre 
a fost adoptată de participant pen
tru a se permite consultări neoficiale 
in legătură cu soluționarea unor pro
bleme procedurale.

Cele șase sesiuni anterioare, care 
au avut loc între anii 1973—1977, în- 
sumînd mai bine de 10 luni de ne
gocieri. au permis un larg schimb de 
opinii între statele participante ; tot
odată. s-au desfășurat intense nego
cieri în vederea identificării de so
luții general-acceptabile cu privire 
la principiile si normele menite să 
definească natura juridică a diferi
telor zone marine, să reglementeze 
raporturile dintre state în procesul 
de utilizare a spațiului oceanic și. a 
resurselor lui. Negocierile s-au des
fășurat pe baza propunerilor prezen
tate de state, sintetizate în proiecte 
ale textului Convenției, elaborate sub 
egida președinților organismelor con
ferinței. La ultima sesiune a fost 
elaborat un text de negociere unifi
cat. alcătuit din peste 500 de arti
cole si un mare număr de anexe, 
continînd prevederi cu privire la an
samblul 'problematicii mărilor și o- • 
ceanelor. Din păcate însă, se men
țin încă serioase divergente în u- 
nele aspecte fundamentale ale pro
blemei dezbătute. între care accesul 
altor state la resursele piscicole din 
zonele economice aflate sub jurisdic
ție națională, modalitățile de explo
rare și exploatare a resurselor zo
nei internaționale a teritoriilor, sub
marine. declarată „patrimoniu comun 
al omenirii", rolul organizației in
ternaționale ce va fi creată pentru 
administrarea acestei zone. Noua se
siune a Conferinței este chemată, de 
aceea, să joace un rol esențial în 
procesul de finalizare a negocieri
lor. fiind de așteptat — în cazul în 
care' se vor pune de acord soluții ce 
vor întruni consensul sau sprijinul 
marii majorități a statelor partici
pante — să se treacă la adoptarea 
textului Convenției.

Lucrările de pină în prezent ale 
Conferinței O.N.U. asupra dreptului 
mării au pus puternic în evidență 
complexitatea problemelor în dezba
tere. în fapt, conferința este che-

în țări din America Latină 
și Africa

CARACAS 28 (Agerpres). — Pre
ședintele Statelor Unite, Jimmy 
Carter, a sosit, marți, în capitala Ve- 
nezuelei. prima etapă a unui turneu 
de o săptămînă pe care șeful exe
cutivului american il efectuează in 
țări din America Latină și Africa. Pe 
agenda convorbirilor dintre președin
ții Jimmy Carter și Carlos Andres 
Perez 
latiile 
pecte

figurează probleme privind re- 
economice bilaterale și as- 

ale situației internaționale.

Acord de încetare a focului
între guvernul ciadian 

si FROLINAT
TRIPOLI 28 (Agerpres). — Comu

nicatul publicat la încheierea convor
birilor dintre reprezentanții guvernu
lui ciadian și cei ai Frontului de 
Eliberare Națională a Ciadului 
(FROLINAT), consacrate „reconcilie
rii naționale in Ciad" prevede înce
tarea focului pe întreg teritoriul tă
rii. utilizarea organelor de informa
re in. serviciul reconcilierii naționa
le in Ciad, organizarea unei apro
piate reuniuni, la 7 iunie 1978 la Tri
poli. pentru evaluarea progreselor în
registrate în procesul de reconciliere 
națională’în Ciad.

transmit:

Inundații în Argentina.
Gravele inundații ce afectează regiu- , 
nea centrală' si de litoral a Argen
tinei, în jurul riurilor Parana si 
Uruguay, s-au soldat, cu un bilanț 
provizoriu de 25 mii' persoane eva
cuate. In această zonă, unde au că
zut neîntrerupt ploi torențiale timp 
de 15 zile, au fost introduse restric
ții de circulație. Provinciile cele mai 
afectate sînt Santa Fe 
La Santa Fe. la circa 
vest de Buenos Aires, 
prafată de teren a 

. (circa 450 000 hectare).
materiale sînt considerabile.

si Entre Rios. 
500 km nord- 
o întinsă su- 
fost inundată 

Pierderile

• •

în slujba progresului general
mată să dea expresie .juridică unor 
soluții cu un pronunțat caracter po
litic. economic, ecologic, științific și 
tehnologic intr-un domeniu care ca
pătă o pondere tot mai mare in 
preocupările statelor și în raporturile 
internaționale in ansamblu. •

Ansamblul deliberărilor în legătu
ră cu mările si oceanele, care re
prezintă circa 71 la sută din supra
fața planetei noastre si au fost din- 
totdeauna un bun comun al tuturor 
popoarelor, au arătat că se înfrun
tă două tendințe fundamentale. Pe 
de o parte, tendința acelor state 
care, dispunînd de un puternic po
tențial industrial, de capacități eco
nomice și științ.ifico-tehnologice și

dintre state în domeniul maritim în- 
scriindu-se ca o componentă esen
țială a edificării unei noi ordini eco
nomice internaționale.

Privite din acest punct de vedere 
trebuie spus că unele din soluțiile ce 
au fost avansate și. în primul rînd, 
conceptul zonelor maritime econo
mice (adică acele zone cuprinse în
tre litoral și limita de 200 de 
mile în larg), deși corespund in 
general intereselor unor state în 
curs de dezvoltare — în lipsa 
unor prevederi exprese care să 
asigure accesul în condiții pre
ferențiale la resursele piscicole pen
tru alte state. îndeosebi cele în cprs 
de dezvoltare sau dezavantajate geo-

A Vll-a sesiune a Conferinței O. N. U. 
asupra dreptului mării

/
de o poziție privilegiată prin dimen
siunile țărmurilor și bogăția resurse
lor din zonele lor literale, acționează 
pentru a-și asigura un rol preponde
rent în folosirea oceanului planetar 
Si în valorificarea imenselor sale re
surse. Resurse care, în, condițiile di
minuării rezervelor mondiale de ma
terii prime alimentare și de altă na
tură — în special combustibil și me- 

■ tale — dobîndesc pe zi ce trece o 
importanță tot piai mare. (S-a cal
culat, de pildă, că Ia. nivelul actual 
al tehnologiilor extractive, se poate 

.obține din zăcămintele submarine a- 
proximativ 20 la sută din producția 
mondială de petrol din momentul 
de față și 10 la sută din cea de 
gaze naturale). S-ar putea spu
ne că sîntem în fata unei reale com
petiții pentru împărțirea și reîmpăr
țirea ultimei, dar și celei mai întin
se părți a planetei noastre, compe
tiție care prin consecințele sale fa
vorizează în mod evident statele 
mari, puternic dezvoltate.

Pe de altă parte, numeroase state 
ale lumii, și în primul rînd cele mai 
multe dintre țările în curs de' dez
voltare consideră că resursele ma
rine trebuie să constituie un factor 
de diminuare si înlăturare a decala
jelor economice, de progres si pros
peritate pentru toate tarile, relațiile

grafic, riverane la mări semiînchise 
cu resurse piscicole limitate — fa
vorizează. în fapt, statele dezvoltate, 
in mod deosebit cele cu țărmuri în
tinse.

Consecințe similare pot decurge și 
din încercarea de a adopta crite
riul geologic, respectiv limita exte
rioară a marginii continentale, pen
tru stabilirea întinderii platoului con
tinental. pentru situațiile în care a- 
cesta ar depăși distanta de 200 mile 
de la țărm. Criteriul geologic per
mite unor state. în primul rînd din 
categoria celor dezvoltate, să-și ex
tindă jurisdicția asupra unor mari 
întinderi ale teritoriilor submarine, 
diminuîndu-se astfel zona internațio
nală a acestor teritorii care consti
tuie patrimoniul comun al omenirii.

Deși la O.N.U. și în cadrul Con
ferinței asUpra dreptului mării se 
realizase o înțelegere de a nu se 
trece — atît timp cît negocierile 
continuă în cadrul conferinței — la 
acțiuni unilaterale de extindere a zo
nelor de jurisdicție națională, astfel 
de măsuri au fost luate de un nu
măr de state sau grupări de state, 
ceea ce este de natură să impieteze 
asupra desfășurării colaborării în a- 
cest domeniu. în același timp, unii 
factori de răspundere din state de
ținătoare de tehnologii în domeniul

resurselor minerale afla- 
internatională a teritorii-

exploatării 
te in zona 
lor submarine declară că în cazul în 
care nu vor fi acceptate pozițiile ță
rilor respective în această privință, 
vor începe activitățile de extracție a 
nodulilor polimetalici — bogăție 
fabuloasă ■ a oceanelor de natură să 
asigure pe sute sau chiar mii de ani 
necesitățile omenirii de fier, nichel, 
cupru, mangan si alte metale din cele 
mai prețioase într-o stare de înaltă 
puritate și a căror cantitate totală 
este apreciată la 15 000 miliarde 
tone — fără a mai aștepta regle
mentarea juridică a regimului a- 
cestei zone si instituirea mecanismu
lui corespunzător de administrare a 
ei. O asemenea acțiune unilaterală ar 
însemna in practică însușirea de că
tre statele respective a unor mari 
întinderi oceanice și a resurselor a- 
ferente, din ceea ce constituie patri
moniul întregii umanități.

Evoluțiile din ultimul 
evidență justețea și 
aprecierii tovarășului 
CEAUȘESCU, care nu 
subliniat necesitatea de .. __ _____
„o reglementare echitabilă a folosi
rii mărilor si oceanelor, ținînd sea
ma că tendința de extindere unila-. 
terală a drepturilor unor state asu
pra oceanului planetar, care poate că
păta în 1’apt caracterul unei extin
deri teritoriale, poate crea un șir de 
urobleme conflictuale grave in via
ta internațională, poate duce la as- 
cuțirea contradicțiilor și agravarea 
încordării pe plan mondial. Este ne
cesar ca in reglementarea acestei pro
bleme să se pornească de la princi
piul ca mările și oceanele să apar
țină în continuare patrimoniului in
ternațional al umanității, să serveas
că intereselor tuturor popoarelor, cau
zei colaborării și păcii".

în acest spirit, țara noastră va ac
ționa și la actuala sesiune a Con
ferinței O.N.U. asupra dreptului mă
rii. inițiind si susținînd soluții care 
sa corespundă obiectivului instaură
rii unei noi ordini economice și po
litice internaționale, să asigure parti
ciparea efectivă a tuturor popoarelor 
la valorificarea resurselor mărilor și 
oceanelor, statornicirea în acest do
meniu a unei colaborări internațio
nale întemeiate pe echitate și jus
tiție.

timp pun în 
profunzimea

NICOLAE 
o dată a 

a se realiza

C. CHJBOTARU

în Uniunea Sovietică 3 în- 
ceput dezbaterea proiectelor noilor 
constituții ale celor 15 republici unio
nale. Agenția T.A.S.S. menționează 
că aceste documente, care contribuie 
la perfecționarea pe mai departe a 
legislației republicilor, au fost elabo
rate pe baza noii Constituții a 
U.R.S.S., adoptată la 7 octombrie anul 
trecut.

Lichidarea analfabetis
mului în R. S. Vietnam.In- 
tr-un comunicat difuzat de Ministe
rul învățămîntului al R.S. Vietnam se 
subliniază că în țară a fost lichidat 
analfabetismul. în provinciile nordice, 
de șes, analfabetismul fusese, practic, 
lichidat în anul 1959, iar în cele de 
munte — în anul 1965. După elibera
rea Vietnamului de sud, pînă în luna 
februarie 1978, in urma măsurilor' a- 
doptate, analfabetismul a fost lichidat 
și în provinciile sudice ale R.S. Viet
nam.

Linie aeriană Atena - Ti
rana Compania aeriană „Olympic 
Airways" a inaugurat, marți, o linie 
directă spre Tirana. Zborurile vor fi 
efectuate o dată pe săptămînă.

Grevă în Cipru, saiariațn din 
sectorul public din Cipru au decla
rat marți o grevă generală de 24 de 
ore in sprijinul revendicărilor privind 
îmbunătățirea condițiilor de viață. 
După evenimentele din iunie 1974, 
sa.lariatii din acest sector acceptase
ră să renunțe la revendicările lor 
pînă la redresarea economiei tării și 
atingerea nivelului productiv anterior. 
Acest nivel a fost atins anul trecut 

■ si chiar depășit în mai multe sec
toare.

PREOCUPĂRI SOCIAL-ECONOMICE 
ÎN ȚĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE

■
® ALGERIA. — în localitatea al

geriană Bejaia se va construi o nouă 
rafinărie de petrol, cu o capacitate 
de 7,5 milioane tone pe an. Costul ra
finăriei va fi de trei miliarde dinari 
algerieni. Rafinăria va fi construită 
de societatea națională algeriană a 
petrolului — SONATRACI-I.

• KENYA. — Fabrica de hîrtie de 
la Webuye (Kenya) va satisface. în- 
tr-un interval de aproximativ doi ani. 
cerințele interne de hîrtie ale tării 
si va asigura importante disponibili
tăți pentru export. Cerințele de hîr
tie ale Kenyei sînt evaluate, la 5 000 
tone anual. Asigurarea acestei can
tități din producția proprie va duce 

, la economisirea unor fonduri de un 
milion lire sterline anual.

• IRAN. — In zona suburbană a 
orașului Meched. al treilea ca mări
me din Iran, va fi construit un nou 
oraș modern, cu o populație de 50 000 
locuitori. Lucrările vor dura aproxi
mativ 12 ani. timp în care vor fi con
struite 10 000 de locuințe, o univer
sitate. centre comerciale și de agre
ment. precum si infrastructura nece
sară unei așezări urbane moderne — 
rețele edilitare, de transport în co
mun ele. Costul proiectului se ridică 
la un miliard de dolari. De aseme
nea. pentru îmbunătățirea comunica
țiilor dintre Meched și capitala țării
va fi construită o cale ferată pentru ' căreia îi vor fi alocate 11.5 miliarde 
trenuri ultrarapide.

în următorii 5 
prevede aloca- 
miliarde rupii 

dezvoltare a e-

se 
de 
de 
acestea. 40,77 mi

• PAKISTAN, 
ani. în Pakistan 
rea sumei de 49 
pentru proiectele 
conomiei. Dintre
liarde de rupii vor fi destinate reali
zării unor noi obiective economice, 
iar 7,33 miliarde rupii proiectelor 
de extindere si modernizare a uni
tăților deja existente. Sectorul prio
ritar este cel al industriei chimice.

• MEXIC. — Comisia Federală de 
Electricitate din Mexic a elaborat un 
program de. dezvoltare pe perioada 
1978—1985. care preconizează realiza
rea unei puteri instalate totale de 
24 793 megawați (față de 11 500 me
gawați în 1977) si extinderea la 77 815 
kilometri în total a rețelelor elec
trice (fată de 20 420 kilometri in 
1977). Pentru perioada 1986—1998 se 
preconizează o putere instalată totală 
de 75 000 megawați.

rupii. urmat de cel al produselor a- 
groalimentare. cu 6,7 miliarde rupii, 
industria textilă, cu 6,5 miliarde rupii.

• SINGAPORE. — în următorii 
cinci ani. in Singapore va fi reali
zat un amplu program de extindere 
si modernizare a rețelei de teleco
municații. Costul acestui program. în 
cadrul căruia se prevede, printre al
tele. construirea de noi centrale te
lefonice electronice, se va ridica la 
200 milioane dolari singaporezi.

Noul aeroport japonez d0 
la Narita, aflat la 60 Iun est de To
kio. nu va fi inaugurat joia viitoare, 
cum se prevăzuse inițial. Hotărârea a 
fost luată 
urmare a 
duse la 
control în 
făsurate luni împotriva 
acestei noi „porti"

de guvernul japonez ca 
pagubelor importante pro- 
echipamentul turnului de 
cursul manifestațiilor des- 

inaugurărli 
aeriene, care, prin 

amplasament, a generat nemulțu
mirea populației locale. (In fotogra
fie : Politia încearcă să-i împrăștie 
pe demonstranți).

Accidente de avion. Un 
purtător de cuvînt militar a anunțat, 
marți, că trei avioane ale marinei 
americane, apartinînd bazei de la 
San Diego (California), s-au prăbușit 
în cursul zilei de luni la intervale 
de cîteva ore.

Pregătiri pentru distrugerea petrolierului
eșuat „Amoco Cadiz'*

Autoritățile franceze 
au anunțat, marți, un 
plan care prevede am
plasarea de explozivi 
lîngă epava petrolierului 
eșuat „Amoco Cadiz" 
pentru a elibera cele a- 
proximativ 20 000 tone 
petrol aflate încă în re
zervoarele navei. în a- 
cest scop. în portul 
Brest a sosit un grup 
special al marinei mili
tare franceze, care nu a

putut interveni însă din 
cauza timpului nefavo
rabil. în zona unde a 
eșuat petrolierul, viteza .• 
vîntului a atins marți 
peste 80 kilometri pe 
oră. ceea ce făcea im
posibilă deplasarea dea
supra epavei a elicopte
rului. pentru a se per
mite 
liști 
rilor 
nism 
re a

grupului de specia- 
plasarea încărcătu- 
dotate cu un meca- 
special de întîrzie- 
exploziei.

»
o problemă 

generală a țărilor 
vest-europene11

— apreciază președintele 
sindicatelor din R.F.G.

ROMA 28 (Agerpres). — în- 
tr-o declarație făcută la Roma, 
Otto Heinz Vetter, președintele 
Confederației vest-germane a 
Sindicatelor, a anunțat că cen
tralele sindicale din țările Eu
ropei occidentale au lansat a- 
peluri membrilor lor privind 
participarea, la 5 aprilie, la o 
„zi de acțiune" împotriva șoma
jului.. La ora actuală șomajul 
nu ocolește nici o țară, ci este 
o problemă generală vest-euro- 
peană ; din această cauză, este 
necesară o acțiune comună in 
toate țările Europei occidentale, 
a menționat liderul sindical.

El a precizat că demonstra
ții comune ale reprezentanților 
mai multor centrale sindicale 
vest-germane, olandeze, france
ze, belgiene și luxemburgheze 
vor avea loc în R.F.G. și 
Olanda.

Instabilitate 
la bursele 
de schimb

plajele din Bretag- 
din apropiere ■ de

Pe
ne.
porturile Brest și Port- 
sall. a continuat pompa
rea lichidului vîscos a- 
flat la suprafața ocea
nului. în zilele următoa
re. mai multe echipe de 
voluntari vor sosi în zo
nele sinistrate pentru a 
ajuta pe locuitori la în
lăturarea „mareei ne
gre" de la țărm.

Cursul dolarului american a mar
cat, marți, scăderi substanțiale în ra
port cu alte monede occidentale la 
principalele burse de schimb din 
Europa occidentală. La Frankfurt pe 
Main, moneda americană a fost co
tată, marți dimineață, la 2,0 185 mărci 
vest-germane, cu aproape 2 pfenigi 
sub nivelul înregistrat vineri, la în
chiderea tranzacțiilor. Băncile cen
trale ale Elveției și R.F.G. au in
tervenit masiv în sprijinul monedei 
S.U.A.. informează agenția Associa
ted Press.

Cercurile financiare estimează că 
slăbiciunea dolarului pe piețele va
lutare vest-europene se află in 
strînsă legătură cu puternica scădere 
a cursului monedei americane 
bursa din Tokio, unde dolarul a 
registrat cel mai redus nivel al . .
din toate timpurile în raport cu 
yenul, precum și cu avertismentul 
lansat de Arabia Saudită că o slăbire 
în continuare a dolarului ar putea 
duce la majorarea prețului petro
lului.

la 
în- 
sau

Pe 
lui 
în apropierea 
ruia a eșuat petro
lierul ..Amoco Ca
diz", peste 15 000 
de persoane, majo
ritatea membri ai 
sindicatului pesca
rilor grav afectați 
de „mareea nea
gră". au participat 
Ia una din cele mai 
mari 
pe care 
cut in 
această

străzile orașu- 
portuar Brest, 

că-

manifestații 
le-a cunos- 
ultimii ani 

localitate.
Demonstranții au 
cerut să se ia mă
suri 
tru 
păt

hotărîte pen- 
a se pune ca- 
poluării mă

rilor
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