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IN ziarul DE AZI:
• Concepția marxistă despre concordanța relațiilor de producție cu forțele de producție aplicată consecvent, creator în politica economică a Partidului Comunist Român• Munca politică de la om la om, folosită cu pricepere si perseverență în educația comunistă• Resursele artistice ale tinerei ; generații îndreptățesc noi succese

în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, 

a celorlalți conducători de partid și de stat, ieri au fost inaugurate in Capitală

TÎRGUL INTERNATIONAL DE PRIMĂVARĂ-i

Șl SALONUL INTERNAȚIONAL AL CHIMIEI
Convingătoare sinteză a dezvoltării accelerate a economiei românești, elocventă expresie
a politicii partidului și statului nostru de largă colaborare cu toate țările lumii
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a participat, vineri 
dimineața, la deschiderea ofi
cială a Tîrgului internațional 
de primăvară și a Salonului in
ternațional al chimiei, organi
zate în cadrul Complexului ex- 
pozițional din Piața Scinteii.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la aceste manifes
tări expoziționale reprezintă 
încă o dovadă a interesului și 
grijii permanente ale președin
telui țării noastre pentru con
tinua dezvoltare și aprofun
dare a relațiilor economice ex
terne ale României, pentru întă
rirea colaborării cu toate sta
tele, în folosul și avantajul re
ciproc, al progresului lor, al 
cauzei păcii în lume.

La festivitatea inaugurării au 
luat parte tovarășii llie Verdeț, 
Ștefan Voitec, Gheorghe Ră- 
dulescu, losif Banc, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu, 
Lina Ciobanu, Constantin Dăs- 
călescu, Ion Dincă, Janos 
Fazekas, Ion loniță, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Leonte Răutu, Virgil 
Trofin, losif Uglar, Ion Coman, 
Nicolae Constantin, Mihai Da- 
lea, Miu Dobrescu, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Vasile Patili- 
neț, Ion Ursu, Richard Winter, 
Dumitru Popa, llie Rădulescu, 
Marin Vasile, precum și mem
bri ai C.C. al P.C.R. și ai gu
vernului, conducători de institu
ții, de centrale și mari întreprin
deri industriale și de comerț 
exterior, specialiști și oameni 
ai muncii.

Erau de față șefi ai misiuni
lor diplomatice, membri ai 
corpului diplomatic, directori ai 
pavilioanelor țărilor partici
pante, corespondenți ai presei 
străine.

MESAJUL 
președintelui Republicii 

Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceausescu,

adresat sesiunii solemne 
a Consiliului 0.N.II. pentru Namibia

Am plăcerea sâ adresez un cald salut și cele mai bune urâri de 
succes sesiunii solemne a Consiliului O N.U. pentru Namibia dedicate 
deschiderii Anului internațional de solidaritate cu lupta poporului nami- 
bian pentru independență națională.

în mod statornic. România socialistă, poporul român și-au manifestat 
solidaritatea militantă cu lupta justă a popoarelor africane pentru scutu
rarea jugului colonial, pentru asigurarea dreptului imprescriptibil de a-și 
hotărî singure soarta, pentru triumful deplin al libertății și independenței 
pe pămintul Africii. .

în acest spirit, Republica Socialistă România a sprijinit de la început, 
și sprijină pe deplin lupta dreaptă a poporului namibian pentru eliberare 
națională, pentru înfăptuirea idealurilor sale de libertate și demnitate. Cu 
prilejul recentei vizite pe care am efectuat-o intr-un șir de țări africane, 
inclusiv în unele state din Africa australă, am cunoscut direct preocu
parea popoarelor africane pentru lichidarea definitivă a dominației colo
niale din Namibia și Zimbabwe, pentru abolirea politicii de discriminare 
rasială și apartheid din Africa de Sud.

Așa după cum am subliniat în întîlnirile pe care le-am avut cu con
ducerea Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), în 
toate documentele oficiale semnate, în convorbirile și cuvîntările politice 
rostite pe pămîntul Africii, România va acorda în continuare poporului 
namibian întregul sprijin politic, diplomatic, moral și material in lupta sa 
justă pentru eliberare națională.

Considerăm că în prezent trebuie întărită solidaritatea interna
țională cu poporul namibian, care, concomitent cu activitatea politica 
și diplomatică, cu folosirea căii negocierilor și a sprijinului O.N.U., are 
dreptul inalienabil de a continua lupta, inclusiv lupta cu arma in mină, 
pînă la realizarea aspirațiilor sale sacre la libertate și independență.

în cadrul Anului internațional al solidarității cu poporul Namibiei 
se impune ca popoarele, toate statele să acționeze în modul cel mai 
energic pentru înfăptuirea cit mai grabnică a dreptului la independență 
a poporului namibian, pentru sprijinirea acțiunilor de aplicare în prac
tică a măsurilor adoptate în cadrul O.N.U., vizînd asigurarea indepen
denței Namibiei.

îmi exprim convingerea că, prin întăriiea solidarității și prin lupta 
unită a țărilor africane, a țărilor socialiste, a forțelor antiimperialiste 
din întreaga lume, este posibilă soluționarea justă și rapidă a problemei 
independenței poporului namibian, înlăturarea definitivă a colonialismu
lui și dominației imperialiste de pe continentul african.

Cu aceste ginduri și sentimente, îmi exprim convingerea că această 
sesiune solemnă a Consiliului O.N.U. pentru Namibia va constitui un 
moment important în sprijinul luptei poporului namibian, pentru a ob
ține cît mai grabnic victoria finală — cucerirea independenței naționale 
și construirea unei vieți noi, într-o patrie liberă și suverană.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Climatul moral 
al muncii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost in- timpinați, la sosire, cu deosebită căldură, cu sentimente de aleasă stimă și prețuire de mii de bucu- reșteni.Grupuri de tineri le-au oferit buchete de flori.Cea de-a Vl-a ediție a Tîrgului internațional de primăvară și a IlI-a ediție a Salonului internațional al chimiei ilustrează potențialul cres- cind al industriei noastre, nivelul ei ridicat de tehnicitate, calitatea și competitivitatea crescinde ale produselor realizate de întreprinderile românești, posibilitățile sporite ale economiei naționale de a participa la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori materiale. Aceste manifestări expozițio

nale de la București au suscitat un larg interes peste hotare, înscriin- du-se printre competițiile economice importante. Aici sint prezente peste 500 de firme din 31 de țări de pe toate continentele, cea mai mare parte dintre ele avind relații în continuă extindere cu întreprinderile românești specializate. Semnificativ este faptul că numărul țărilor reprezentate in 1979 este dublu față de edițiile inaugurale.Ca țară-gazdă, România este principalul expozant : 27 de întreprinderi de comerț exterior prezintă, pe o suprafață de aproximativ 18 500 mp. în pavilioane și pe platforme exterioare, produse reprezentative, realizate de sute de centrale industriale, unități de producție, de cercetare și proiectare.

Oferta românească cuprinde o gamă largă de produse din toate categoriile ce definesc profilul tîrgului, în marea lor rhajoritate produse noi sau modernizate, capabile să răspundă intr-o tot mai largă măsură exigențelor mereu in creștere ale cumpărătorilor interni și de peste hotare. De altfel, prestigiul produselor purtînd inscripția „made in Romania" este ilustrat de creșterea volumului comerțului exterior al țării noastre, care, în 1978, a fost de 28 de ori mai mare decit- în 1950.Vizita incepe cu PAVILIONUL 
REZERVAT INDUSTRIEI U- 
ȘOARE, ale cărei numeroase și bogate game de exponate oferă o

imagine cuprinzătoare a rezultatelor obținute în ultima perioadă în acest sector de bază al producției bunurilor de consum ca urmare a eforturilor creatoare ale oamenilor muncii din sute de întreprinderi îndreptate spre diversificarea sortimentelor, îmbunătățirea însușirilor lor funcționale și estetice, astfel incît să satisfacă la un nivel superior cerințele tot mai mari ale cumpărătorilor din țară în raport cu creșterea neîntreruptă a veniturilor lor, precum și pe cele ale clienților de peste hotare. Este de remarcat, între altele, faptul că ponderea produselor superior finisate va reprezenta, la nivelul anului 1980, 80—85 la sută din totalul producției acestei ramuri.

Dințotdeauna. po
porul 'tomân a 
manifestat ' o stimă 
deosebită fală de 
muncă ; fată de mun
ca in stare să facă 
omul-om și pomul- 
pom. El a știut că 
nu te poți ridica 
decit prin muncă cin
stită și a veștejit cu 
intransigentă in crea
țiile lui paremiologice 
lenea, trindăvia, spiri
tul de căpătuială, 
chiulul și tendința de 
a urca pe nedrept, co- 
borind pe alții. Acum, 
la începutul acestui 
mai luminos, cind în
frunzesc și înfloresc 
toate, cind lumina 
soarelui și aerul cu
rat ii fac pe oameni 
mai buni și mai 
drepți și le prime
nesc puterile de mun
că, gindurile noastre 
se îndreaptă cu recu
noștință la cei ce știu 
să cinstească munca 
cinstindu-se pe ei, la 
făuritorii tuturor bu
nurilor societății, har
nicii constructori ai 
civilizației socialiste și 
comuniste. De altfel, 
socialismul promovea
ză valori morale la 
baza cărora se află 
munca, afirmarea omu
lui prin propriile sale

merite, iar educația ti
nerelor generații se 
face in Cultul muncii, 
al respectului față de 
efortul creator menit 
să se răsfringă pozitiv 
in starea materia
lă și spirituală a co
lectivității. Subliniind 
avintul creator al în
tregului nostru po
por, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta in 
cuvintarea rostită la 
marea adunare popu
lară consacrată zilei de 
1 Mai : „Marile realizări dobindite în toate domeniile de activitate sînt rodul activității creatoare a clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, ele ilustrează elanul revoluționar al întregului nostru popor, care înfăptuiește neabătut politica Partidului Comunist Român, ce corespunde pe deplin aspirațiilor vitale ale tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, intereselor supreme de bunăstare, fericire, libertate și independență ale patriei1*. A 
munci astfel consti
tuie legea supremă a 
societății noastre, și ea

corespunde celor, mei 
autentice trăsături ale 
harnicului nostru po
por, ilustrate in toți 
fiii săi de seamă.

Aurel Vlaicu era 
primul român care 
publica in revista Flacăra, la 29 octombrie 
1911, niște emoționan
te Impresii din văzduh, demne de a fi
gura pentru valoarea 
lor exemplară in orice 
manual școlar, fie el 
de fizică, de istorie 
sau de literatură. Pină 
la el, nimeni din nea
mul său nu învinsese 
legile tiranice ale gra
vitației universale șt 
puțini se încumetase
ră să încerce, chiar pe 
plan mondial. Curios, 
sau mai degrabă sem
nificativ pentru un om 
de geniu, ivit din lu
mea omeniei româ
nești, observația cea 
mai tulburătoare nu 
era de ordin pur știin
țific, ci mai mult de 
natură morală : „In 
aviație — scria acest 
Făt-Frumos al văzdu
hului — spre deosebi
re de viața de toate

Ion DODU 
BALAN

(Continuare 
in pag. a V-a)

La pavilionul din cadrul Salonului internațional al chimiei

(Continuare în pag. a IlI-a)

Secvență de la vizitarea pavilionului industriei ușoare
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Munca politică de la om la om — formă a activității politico-educative a cărei înaltă eficiență a fost din plin dovedită de experiența organizațiilor de partid. încercind să definim ceea ce o particularizează în raport cu celelalte forme ale activității educative, observăm că este, fără îndoială, cea mai cuprinzătoare, dînd posibilitatea unui schimb vju, direct, de păreri asupra oricăror probleme ale politicii partidului, ale actualității interne și internaționale, ca și asupra a tot ceea ce-i preocupă șl îi interesează pe cei ce muncesc. Are avantajul operativității, al intervenției prompte, imediate, ori de cite ori se ivesc cerințe, sarcini, probleme noi, care șe cer lămurite. Pentru că se desfășoară de la ins la ins. poate fi cel mai bine adaptată particularităților individuale — nivelului de pregătire, mentalității și psihologiei specifice fiecărui om — ceea ce neîndoielnic ii sporește puterea de convingere.

Se Încadrează in modul cel mai firesc în formele și relațiile de muncă și conviețuire ale oamenilor, și ca atare se poate desfășura continuu și oriunde, fără a reclama mijloace deosebite.Toate acestea îndreptățesc o atenție deosebită pentru munca politică de la om la om din partea organelor și organizațiilor de partid, chemate nu numai să o folosească larg, dar și să o perfecționeze continuu, să-i valorifice din plin avantajele in activitatea lor educativă.Ni se par interesante și utile in acest sens ideile și concluziile care au rezultat dintr-o consfătuire organizată recent de Comitetul municipal de partid Cluj-Napoca, cu participarea secretarilor și secretarilor adjunct! ai unor comitete de partid, a altor activiști din întreprinderi ale municipiului și din Cîmpia Turzii. Gherla. Huedin, precum și din- tr-un șir de comune ale județului Cluj.

I
I
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I Ca merii, 
| ca perii...
IPină acum trei' ani. în satul 

Vulcana de Sus, județul Dîmbo
vița, exista o surpătură de te-

ren pe care nici un bătrin din 
locului nu-și amintește să 

t ceva vreodată. Astăzi, pe 
acest teren, considerat iremedia-I partea i 
fi rodit

Ibil sterp, dă in floare o mindrețe 
de livadă, numărind aproape 
' 2 000 de meri. încă din acest an,

I minunată ? 
copiiI de

sat,
Ei

plantat merii, eiI
I

mulți vor da primele roade. Cine 
sint cei care 
locul sterp de altădată 
grădină
188 de 
generală din 
profesorii lor. 
terenul, ei au 
au grijă de ei. Lor li se cuvine 
urarea să crească și să înfloreas
că și ei „ca merii, ca perii, in 
mijlocul verii..."

au transformat 
intr-o 

Sint cei 
la școala 

ajutați de 
au terasat

I
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Coincidentă
Deunăzi, făcîndu-și cumpă

răturile, Magdalena S. din muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej se 
intorcea spre casă cu saco
șele pline. Cum mergea pe tro
tuar, a făcut un pas greșit și a 
căzut la pămînt. Ca din... pă- 
mint, a răsărit un tinăr care a 
aiutat-o să se ridice. Apoi, pă
zind că femeia e gravidă, s-a 
oferit să-i ducă el sacoșele pină 
acasă. Cind s-a uitat mai bine la 
cel care o ajuta, Magdalenei S. i 
s-a luminat fața, spunindu-i :

— Nu cumva tot dumneata 
ești cel care mi-a găsit ieri port- 
moneul cu bani pe care-l pier
dusem. și care... 7

— Ba da ! Simplă coincidență...
Numele tinărului : Georgel 

Chirilă.
Bravo, Georgele !

I
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Paznici 
la post

...In timp ce efectua obișnuitul 
rond, paznicul Gheorghe Blcă a 
găsit deschisă ușa unei unități 
a centrului de legume și fructe.

...în timp ce supraveghea 
obiectivele pe care le are in pri
mire, paznica Maria Spiridon a 
găsit deschisă ușa laboratorului 
unei cofetării.

...In timp ce trecea pe lingă 
restaurantul „Baba Novac", 
nicul C. Căllnescu a găsit 
deschisă. .

Trei cazuri șrep\nalațe 
Gheorghe Cionac, șeful corpului 
de pază miUtarlzată din județul 
Dolj. Trei cazuri petrecute in 
Craiova. Și toate trei au o sin
gură cauză : neglijența. Pentru 
că fiecare ușă „uitată" neincu- 
iată deschide apetitul oricărui 
răufăcător.

paz- 
ușa

de

I Pe un
sens interzis II

I
I
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O întimplare cu totul neobiș
nuită il are ca „erou" pe un anu
me Gheorghe Răducanu din co
muna Ileana, județul Ilfov. în 
timp ce conducea autoturismul 
prin București, a intrat pe o 
stradă asupra căreia indicatorul 
avertiza limpede : „Sens inter
zis". N-a apucat să meargă prea 
departe, pentru că respectivul 
năzdrăvan de la volan, care în- 
călcase in mod grosolan regu
lile de circulație, avea să tam
poneze un autoturism care se 
deplasa regulamentar. Și asta 
chiar in fața școlii de șoferi 
amatori. In loc să-și recunoască 
fapta săvîrșită, fiind evident in 
culpă. Gh. Răducanu se dă jos 
de la volan, se duce glonț la in
structorul școlii de șoferi din 
mașina tamponată și incepe să-l 
ia la bătaie. Au sărit oamenii, 
l-au imobilizat și l-au dat pe 
mina miliției. Pină una, alta, 
înainte ca legea să-și spună cu- 
vintul, Gh. Răducanu a fost tri
mis pentru un riguros control 
medical.

I
I

Chilipir 
ratat

I
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Crezind că a dat norocul peste 
el, G. Bogdan din Brașov a ac
ceptat cu ochii închiși oferta lui 
Moise Oprea și Dumitru Lăză- 
reanu de a-i vinde 100 piei de 
capră cu 100 lei bucata. G.B. și-a 
făcut un calcul : „Vreo 10—15 
piei opresc pentru mine, iar res-, 
tul le vind cu cel puțin 150 lei 
bucata. Asta înseamnă, -dintr-un 
foc-, un ciștig de citeva mii de 
lei". în bucuria lui, G.B. nici nu 
se întrebase de unde aveau cei 
doi pieile de capră. în graba 
mare, el le-a și făcut de petre
canie, vinzindu-le unor amatori 
de chilipir din comuna Bodoc, 
județul Covasna, cu cite 150 lei 
bucata. Dar bucuria lui a fost 
de scurtă durată. S-a descoperit 
că pieile fuseseră sustrase de 
Oprea și Lăzăreanu de la o în
treprindere din Brașov. Acum, 
simt rigorile legii... pe pielea lor.

I Răzbunare?
I
I
I
I
I
I

între C.V. din comuna Ștefan 
cel Mare, județul Bacău, pe de 
o parte, și trei vecini ai săi s-a 
iscat, din te miri ce. o ceartă 
banală. Cu timpul, supărarea a 
fost alimentată cu tot felul de 
insulte. Pină deunăzi, cind veci
nii l-au amenințat pe C.V. că-i 
vor da foc la acareturi. Și s-au 
ținut de cuvint. Grajdul acestuia 
a fost cuprins de flăcări. Noroc 
cu pompierii, că altminteri 
scrum s-ar fi ales din toată gos
podăria omului. Pentru răzbuna
rea lor necugetată, toți trei sint 
acum buni de plată.

Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"_J
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0 activitate ce nu poate 
fi lăsată în voia mersului 
de la Sine. îaPtuî ca munca politică de la om la om are o sferă foarte largă de cuprindere și se poate desfășura oriunde și oricînd, nu înseamnă că poate fi lăsată in voia mersului de la sine. Desigur, caracterul spontan nu este deloc exclus, dar pentru a fi pe deplin eficientă, pe măsura posibilităților sale, este important ca această activitate să fie bine organizată și condusă, orientală spre obiectivele majore ale organizației respective, realizarea sarcinilor cincinalului — cantitative și calitative — situîndu-se pe primul plan. Această idee a străbătut ca un fir roșu consfătuirea, relevîndu-se și modalități prin care se poate asigura o asemenea orientare. Comitetul de partid de la uzinele „Unirea" din Cluj-Napoca, de pildă, obișnuiește ea după fiecare plenară a C.C. al P.C.K. și consfătuire pe plan central, ca și după plenarele comitetului județean sau municipal, să dezbată sarcinile ce revin organizației cu activul de partid, care la rîndu-i le aduce la cunoștința celorlalți membri de partid. a tuturor oamenilor muncii tocmai prin munca de Ia om la om. Merită amintită și experiența de la „Metalul roșu", unde obiectivul sporirii productivității muncii în acest an cu 20 la sută față de anul precedent a devenit larg cunoscut și a mobilizat inițiativa și priceperea întregului colectiv. înainte de toate datorită muncii stăruitoare de lămurire dusă de comuniști cu fiecare muncitor și tehnician. în numai citeva zile s-au strins 150 de propuneri de valorificare a rezervelor interne, din care 83 au și fost aplicate, rezultind nu numai o creștere simțitoare a pro
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N-avețiLa Vaslui, la parterul unui bloc dat in folosință în centrul o- rașului. întreprinderea comercială de stat pentru mărfuri industriale a organizat un modern magazin de prezentare și vinzare a mobilei. Cetățeanul consultă caietele cudiferite exponate demobilă Și mobilier, iși alege marfa și solicită întocmirea contractului de vînzare-cumpă- care. Dacă dorește să ț ț cumpere cu -plata »n rate, rezolvă problema operativ, la biroul de resort aflat peste drum, la magazinul „Central". Dar bucuria de pină acum se destramă îndată ce cumpărătorul se grăbește să rezolve operativ și transportul mobilei de la depozit in locuință.— Unde este depozitul ?
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Fumul de la „Zeama Rece“De la o vreme, în punctul denumit „Zeama Rece", din sudul Piteștiuiui, s-a creat o nedorită sursă de poluare. Zilnic, autobasculante de pe platforma petrochimică și de la alte unități economice din zonă depozitează aici, in neorin- duială, diferite materiale : cabluri, furtunuri și garnituri de cauciuc uzate, vată minerală, bidoane goale de vopseli și smoa
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— Mergeți dv pină la bariera C.F.R. spre Bacău, apoi o luați la stingă și, după vreo 380—400 de metri, o să găsiți depozitul. Dacă vă trebuie o furgonetă, o găsiți aproape de casa de cultură sau dați telefon la dispeceratul de la gară.De la telefonul 1 28 42 al dispeceratului i se răspunde :— Nu la noi găsiți mașina, ci Ia garajul intreprinderii.Omul merge la garaj, de la garaj i se spune să caute mașina 21—VS—216 prin oraș. Să zicem că o găsește. Pe ușa cabinei sale scrie : „comenzi la telefon 1 28 42". Exact la telefonul de unde i s-a indicat să încerce la... garaj.Și, colac peste pu
lă. reziduuri petroliere. Cit vezi cu ochii, hectare întregi de luncă au fost acoperite cu grămezi de gunoaie de tot felul. Cind șoferii nu mai găsesc locuri de depozitare, scot benzină din rezervoare și dau foc reziduurilor. Se formează astfel trimbe groase de fum. Fum luat de vint și dus deasupra Piteștiuiui și localităților din jur. Trimbe de fum și de la focurile ce se

■ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBSint binecunoscute de bucureșteni — ca de altfel si de cei care calcă pragul Capitalei — problemele spinoase. de multă vrejne si pe bună dreptate criticate de cetățeni, ale transportului in comun la care apelează zilnic peste patru milioane de călători.însemnările de fată nu-si propun să reinventarieze neajunsurile din acest domeniu, cu toate implicațiile lor in viata economico-socială a Capitalei. a cetățenilor. Dună cum nu-și propun să releve aprecierea si respectul pe care le au si le datorează cetățenii miilor de „itebisti" care, cu gîndul la concetățenii lor, își fac datoria ne liniile de transport sau in ateliere si nici să prezinte promisiuni mai vechi, reînnoite.Un fapt pe care bucureștenii îl înțeleg pe deplin și căruia îi acordă întreaga prețuire, căci face parte din însăși viața lor, este cert: funcționarea în condiții bune a mecanismului complex al transportului în comun este strins legată de modernizarea și prefacerile urbanistice fără precedent pe care le cunoaște Bucureștlul, de înfăptuirea amplului program de dezvoltare a acestuia De baza orientărilor si indicațiilor secretarului general al partidului, care se constituie intr-o concepție unitară, de lungă perspectivă. fundamentată De soluții si obiective îndrăznețe De o urmărire permanentă si cunoaștere ca in oalmă a geografiei marelui oraș, cu toate străzile si chiar clădirile lui. de edificare a unei capitale pe măsura cerințelor societății noastre socialiste, în acest context se circumscriu, de altfel, investițiile, tot mai mari, de la an la an. pentru asigurarea unei baze tehnico-materiale corespunzătoare acestui important serviciu urban, pentru lărg'rea si modernizarea sistemului rutier.întregind acest efort substantial, material si financiar al statului, deosebit de important este modul in care se acționează pentru fructificarea posibilităților existente, a potențialului uman si material de care dispune Capitala în ansamblul său și, se înțelege — întreprinderea investită cu răspunderi in acest domeniu. Potrivit programului municipalității, elaborat pe temeiul unei ample dezbateri publice, I.T.B.-ul va fi dotat în acest an 

ductivității, dar și o reducere a consumurilor de materii prime și materiale. La „Tehnofrig", buna organizare a muncii de la om la
MUNCA POLITICĂ DE LA OM LA OM 

folosită cu pricepere și perseverență 
in educația comunistă

- - - - - - - - - - - - - DIN EXPERIENȚA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID DIN JUDEȚUL CLUJ- - - - - - - - - - - - - - - -om in rîndurile tinerilor nou încadrați. care au fost repartizați fiecare pe lingă un muncitor mai vîrstnic, cu autoritate profesională și morală, a contribuit in mare măsură la integrarea rapidă a acestora în procesul muncii, la legarea de întreprindere și formarea lor ca tineri înaintați.
Munca de la om la om 

trebuie să se sprijine pe o 
bună informare și cu
noaștere a realităților. Cum poate munca de la om la om să convingă, să determine schimbări în conștiința oamenilor ? Numai in 

o furgonetă-n plus?păză, pină la depozit drumul de acces este denivelat, plin de hir- toape. impracticabil pe vreme de ploaie. Tocmai bun pentru stricarea mobilei din încheieturi și balamale.De aici, citeva întrebări : De ce oare întreprinderea nu are o mașină amenajată pentru căratul mobilei și servirea operativă a cetățeanului 7 De ce nu există un program eșalonat pe tot parcursul zilei l și ' Ia depozit 7 De ce drumul de acces nu este practicabil 7 De ce nu există rînduială în depozit ? De ce nu există grijă gospodărească pentru bunurile realizate de producătorii de mobilă 7 întrebări la care se așteaptă cuvenitul răspuns. (Crăciun Lăluci).
aprind prin piețe de către precupețe in butoaie de smoală și vopsele sau de la cauciucurile abandonate. Nu de puține ori centrul orașului este invadat de fumul provenit de la focul a- prins în buncărele de gunoi menajer amplasate lingă unele magazine comerciale. Așa stînd lucrurile, e necesar ca primăria municipală și organismele 

cu încă 115 autobuze articulate. 110 troleibuze si 40 de tramvaie de mare capacitate : vor fi puse în funcțiune autobazele Giulești și Giurgiului ; se vor intensifica lucrările pentru modernizarea ultimelor tronsoane ale liniei de centură care urmează să preia traficul greu și în tranzit în vederea descongestionării marilor artere de circulație.;Desigur, numai aceste măsuri, deși importante, nu vor putea determina revirimentul temeinic, de durată, mult așteptat în onorarea datoriilor I T.B.-ului față de publicul călător.Apreciindu-se în mod realist, pe baza faptelor oferite de viață, că I.T.B.-ul. această mare unitate în care lucrează peste 30 000 de oameni ai muncii, se confruntă cu destule deficiențe proprii, dar și cu greutăți obiective, pe care singură nu le poate depăși, la nivelul municipalității s-au cristalizat citeva direcții principale de acțiune care, într-un fel sau altul, angajează organizațiile de partid, colectivele de oameni ai muncii din toate unitățile economico- sociale bucureștene.O stăruitoare muncă organizatorică și politico-educativă au desfășurat comitetele de partid ale sectoarelor. organizațiile de partid din întreprinderi si instituții, pentru a a- juta I.T.B.-ul în acoperirea, măcar parțială, a necesarului său cu forță de muncă calificată. Pe baza discuțiilor purtate, peste 660 de șoferi și alți meseriași au acceptat detașarea temporară la I.T.B.Din discuțiile avute în autobaze, pe trasee, în atelierele de reparații cu mulți dintre aceștia a rezultat că, într-o acțiune de asemenea amploare, organizațiile de partid din întreprinderi și instituții — cu puține excepții. în care s-a acționat formal — 

măsura în care se sprijină pe argumente teoretice și practice, pe o solidă cunoaștere atît a documentelor și hotărîrilor de partid, cit 

și a stărilor de fapt de la locul respectiv de muncă. De aceea, a conduce și orienta munca de la om Ia om înseamnă și a asigura pregătirea celor ce o fac, a Ie pune la indemină documentația corespunzătoare. Tocmai o asemenea necesitate a avut în vedere comitetul de partid de la „Clujeana" cind, orientînd munca de la om la om spre problemele ridicării calității produselor, i-a înarmat pe comuniști cu cunoașterea buletinelor de calitate, a observațiilor controlorilor interfazici și finali, ca și ale beneficiarilor. în acest fel, s-au putut purta discuții foarte concrete c t muncitoarele, iar roadele lor se reflectă în faptul că returnările interne s-au diminuat sub 3 la sută, iar reclamațiile beneficiarilor sub 0,58 

sanitare să întreprindă măsuri energice, in spiritul legii protecției mediului înconjurător.
Statuie pentru o... cantinăLa secția de cariere Poiana llvei, subunitate a exploatării de cariere „Ineul“-Năsăud, funcționa, cu bune rezultate, spre satisfacția muncitorilor pietrari, o cantină dotată cu toate cele trebuincioase, unde se putea servi, la un preț convenabil, mincare caldă, consistentă. Cantina dispunea de un local frumos, bine întreținut, bucătărie, spații de depozitare, frigider, veselă și toate celelalte. într-un cuvint, cantina satisfăcea, in condiții civilizate, cerințele abonați- lor. Dar in toamna a-
Cine verifică verificatorii?

Un posesor de auto
turism s-a prezentat 
pentru verificarea teh
nică anuală la cea mai 
modernă și bine dota
tă unitate din Capita
lă : „Dacia-service" din 
Șoseaua Pantelimon. 
Avea și un alt motiv 
întemeiat : zgomote
suspecte pe drumuri 
accidentate, la Schim
barea direcției. 7

— Să trăiți și drum 
bun ! Mașina este in 
regulă...

Nici zece minute nu 
a durat verificarea 
tehnică și omului i 
s-a încredințat dovada 

de depistare și sancționare a tuturor celor vinovați de asemenea abateri. Orașul fru
nului 1977 — dupăcum aflăm de la șeful secției, Nicolae Pop — un lucrător din cadrul Centralei de construcții căi ferate București (forul tutelar și pentru pietrarii de pe Ilva) a dat verdictul de desființare a cantinei, dispunind trimiterea bucătăresei în altă parte. De atunci "tiu există ședință de grupă sindicală său adunare generală a oamenilor muncii in care pietrarii să nu ceară reînființarea cantinei. Dar ei spun, ei aud. De promis li se promite de fiecare dată că

semnată de Pop Gheor
ghe din care reieșea 
că autovehiculul a 
fost verificat la siste
mele de direcție, fri- 
nare și instalația de 
iluminare-semnalizare, 
fiind astfel corespun
zător din punct de ve
dere tehnic, potrivit 
legii, pentru a circula 
pe drumurile publice. 
Ieșit pe poarta unită
ții, solicitantul con
stată cu surprindere 
aceleași zgomote sus
pecte. S-a dus la uni
tatea service de pe 
strada Paul Greceanu.

— Ați cam întirziat

au înțeles rolul important al măsurilor aflate în curs de aplicare, precum și îndatoririle care le revin implicit. Ne-a făcut o mare plăcere să întilnim șoferi, mecanici și alți meseriași la noile lor locuri de muncă, veniți aici să îndeplinească din convingere o sarcină de mare răspundere civică. După cum, de asemenea, ne-a făcut plăcere să constatăm. în 
IN CAPITALĂ, SUB IMPULSUL ORGANIZAȚIILOR DE PARTID 
CARE MOBILIZEAZĂ EFORTUL TUTUROR CELOR INTERESAȚI

Transportul în comun 
poate fi adus pe făgașul dorit

toate autobazele vizitate — Floreas- ca. Militari, Pipera și altele — deosebita solicitudine și grijă a organizațiilor de partid, a colectivelor respective pentru integrarea noilor veniți, pentru cunoașterea și rezolvarea problemelor acestora, ceea ce i-a determinat pe mulți să-și exprime încă de pe acum dorința de a schimba detașarea temporară în transfer definitiv la I.T.B. Subliniem că mulți din cei integrați în efectivul „itebiș- tilor" au adus cu ei o valoroasă experiență profesională, o atitudine înaintată față de muncă, ce se cer „omologate" și asimilate in întreaga activitate politico-educativă consacrată întăririi ordinii și disciplinei.în acest context se cuvine menționat că în prezent la cursurile proprii ale I.T.B. sînt cuprinși 1950 oameni care se specializează în profesiile de conducători de vehicule (1 250), mecanici auto, lăcătuși, tinichigii și în alte meserii (700). De

la sută. Munca politică — au a- rătat mai mulți participant! — își atinge pe deplin scopul atunci cind nu ocolește nimic din ceea ce îi pre

ocupă pe oameni, cind se întemeiază pe sinceritate, pe adevăr. Iar dacă cei ce desfășoară această muncă sint puși în fața unor întrebări pe care nu sînt în măsură să le clarifice — de- cît să vorbească în necunoștință de cauză — este mai bine să amine răspunsul pină se lămuresc ei înșiși pe deplin.
Forme diverse, în strînsă 

îmbinare. ee prive?te formele pe care le îmbracă munca de la om la om, experiența învederează, alături de discuțiile individuale, și alte forme cum sint : convorbirile in grup, eficiente mai ales cind grupul este restrîns, reunind oameni cu aceleași 

mos, oamenii săi harnici au tot dreptul să inspire aerul cit mai curat. (Gh. Cirstea).
„problema se va studia și se va rezolva". De studiat se studiază, dar nimeni nu mișcă un deget, deși conducerea secției a găsit printre localnici buni bucătari. Nu a găsit însă solicitudine la forul tutelar. Mai in glumă, mai in ‘ serios, pietrarii de aici promit celui care le rezolvă „problema cantinei" chiar și o... statuie. Cioplitori faini și talentați, muncitori care extrag din cariere multe milioane de tone de piatră anual. Ce mai contează o tonă pentru o statuie? (Gh. Crișan).

— il avertizează me
canicul. Pivotul supe
rior dreapta a fost 
a1lt de uzat, incit un 
accident era iminent...

Verificarea tehnică 
anuală a autovehicule
lor este un act de 
mare răspundere, de 
care depind sănătatea 
și viața participanților 
la trafic Este timpul 
să se instituie o su
praveghere și un con
trol ferm, exigent din 
partea celor care răs
pund de aceste servicii
— de altfel plătite. (AI. Plăieșu).

sigur, o soluționare efectivă și de perspectivă presupune amplificarea eforturilor proprii de recrutare șl specializare a noi muncitori calificați, asigurarea stabilității acestora, fruc- tifieîndu-se mai bine posibilitățile pe care le oferă potențialul uman al Bucureștiului.în ce privește asigurarea cu piese de schimb, mai muîte întreprinderi 

bucureștene și din țară pe de o parte și-au asumat obligația de a asimila pe linii tehnologice existente o serie de repere procurate pină acum din import, iar pe de altă parte s-au angajat să sprijine I.T.B.-ul in realizarea unei linii tehnologice proprii pentru fabricarea altor piese de schimb necesare la repararea cutiilor de viteză. în aceste condiții — fapt fără precedent pină acum, după cum ne spunea Constantin Popescu, director adjunct comercial — necesarul de piese de schimb este contractat în proporție de 85 la sută, iar un număr de 285 de vehicule au fost scoase deja din imobilizare. într-o perspectivă promițătoare se prezintă și situația reparațiilor la autovehicule : noile solicitări au găsit un larg ecou in toate unitățile Centralei industriale de reparații auto, care s-au angajat să suplimenteze cu 50 la sută volumul reparațiilor planificate Ia autobuze pe anii 1979—1980, concomitent 

preocupări, din cadrul aceluiași atelier ; iutilniriie fulger, ce au loc in pauze sau la sfîrșitul programului de lucru pentru a discuta o nouă măsură sau o situație nouă care a intervenit ; demonstrațiile practice in vederea introducerii unor noi metode de lucru etc. Bune rezultate dă practica ce s-a încetățenit la Trustul de construcții Cluj, la „Armătura", ca asemenea convorbiri să se poarte in fața gazetelor de perete, a vitrinelor de calitate, determinind comentarea, desigur înainte de toate cu cei direct vtzați, a articolelor publicate sau a exponatelor. Din această Îmbinare a muncii de la om la om cu diverse alte forme ale muncii politico-educative, ale propagandei vizuale, rezultă, cum arată practica, o amplificare a 

influenței acesteia asupra conștiinței și comportării oamenilor.Efortul de a adapta cit mai bine formele și metodele muncii de la om Ia om la specificul condițiilor de muncă și preocupărilor celor cărora li se adresează a dat naștere, la Trustul de construcții Cluj, unor asemenea forme ale acestei activități cum sînt discuțiile purtate cu navetiștii de către maiștri in zilele de simbătă. cind programul de lucru se încheie mai devreme, sau de către șefii de coloană cu conducătorii auto ; cu aceste prilejuri șe explică diferite evenimente politice, se face bilanțul activității din cursul săptă- minii, se analizează situațiile mai deosebite care au intervenit, fie pozitive, fie negative.
Se dezvolta rețeaua unităților 

cooperației de consum

Un popas la hanul „Măgura" este totdeauna reconfortantPrin grija cooperației de consum din județul Bacău, an de an sint date în folosință, îndeosebi in mediul rural, numeroase magazine moderne și unități de alimentație publică. Amplasate in construcții noi sau in localuri modernizate, aceste unități contribuie la buna aprovizionare și servire a locuitorilor din comunele și satele băcăuane. în prezent, rețeaua comercială și de alimentație publică din județ este formată din 1 031 unități cu o suprafață de 59 271 mp. Supermagazi- nul din Dărmănești, care are o suprafață utilă de peste 1 000 mp, realizează anual desfaceri de peste 10 milioane lei. Printre magazinele reprezentative se numără și cele din localitățile Sascut, Agăș, Parincea, Oituz, Podul Turcului. Anul trecut
eu asigurarea necesarului de reparații la cutiile de viteză.Din unghiul larg de vedere al intereselor generale ale tuturor cetățenilor Capitalei au fost abordate, de asemenea. alte două probleme care sint de natură să determine importante corecții in reglarea mecanismului de transport. Una se referă la înțelegerea necesității respectării cu strictețe de către fiecare întreprindere și instituție a orei de Începere a programului de muncă, stabilite decomun acord cuI.T.B.-ul, cerință decisivă în rezolvarea problemei transportului în orele de vîrf. Așa cum ne spunea tovarășul Dumitru Stoian, directorul I.T.B., pentru prima dată, se pare că s-a înțeles limpede că, fără decalarea judicioasă a programelor de lucru, în intervalul de la 6 la 7,45 — spre exemplu — oricît de bine ar fi organizate și mobilizate forțele de care dispune astăzi întreprinderea, nu pot satisface în condiții optime cerințele de transport a nici mai mult nici mai puțin de un milion de pasageri. Fără a mai insista asupra consecințelor unei astfel de situații, este locul să spunem că, prin intervenția fermă a comitetelor de partid ale sectoarelor, prin controlul lor direct în unități, s-a asigurat decalarea orarelor de lucru în așa fel incit numeroase trasee au fost simțitor descongestionate în orele de trafic intens ; din punctul de vedere al receptivității fată de repetatele solicitări ce le-au fost adresate mai sînt unități economice restanțiere.Un domeniu cu rază largă de acțiune. in care organizațiile de partid, fiecare comunist poate și este necesar să intervină direct. în mod eficient. este acela al formării unei

Cine desfășoară această 
activitate ? Cine desfășoară munca politică de la om la om 7 întrebarea a reținut în mod deosebit atenția in cadrul consfătuirii. Statutul partidului consacră această activitate ca o obligație a oricărui comunist. Dar oare toți membrii partidului sint in măsură să o desfășoare la nivelul înaltelor exigențe ale actualei etape ? Aceasta presupune din partea fiecăruia o temeinică pregătire poli- tico-ideologică, un anumit talent, darul convingerii, iar pentru a fi pe deplin convingătoare, unirea vorbei cu fapta, prin exemplul unei activități pline de abnegație, al unei conduite pătrunse de înaltă responsabilitate socială. Tocmai pornind de la aceste cerințe, in consfătuire a fost apreciată practica unor organizații de partid cum sint cele de la Trustul de construcții, de la întreprinderea „Porțelanul", de a încredința în mod expres sarcina desfășurării muncii politice de la om la om membrilor comitetului de partid, ai birourilor organizațiilor de bază, ai consiliului oamenilor muncii, ai comitetului sindicatului, al U.T.C., conducătorilor proceselor de producție — adică acelor membri de partid care au o bună pregătire politică și care totodată, prin înseși funcțiile pe care le dețin, păstrează un contact permanent și întrețin un dialog continuu 'Uit masele. cunosc preocupările lor. La Truslul de construcții au fost formate, pe fiecare șantier, colective ale celor ce au primit sarcina să se ocupe cu munca de Ia om la om, ceea ce permite o instruire sistematică a. acestora asupra problemelor actualității politice, o mai bună organizare și dirijare a activității lor spre obiectivele esențiale.lată, așadar, idei, inițiative, metode născute din necesitățile vieții, din sintetizarea unei experiențe bogate. Reflectind asupra lor, trăgînd concluziile care se impun, adaptîndu-le specificului fiecărui loc de muncă, organizațiile de partid din Cluj-Napocr sl desigur nu numai ele, vor puiet face din munca politică de la om la om un mijloc tot mai eficient de educare comunistă a celor ce muncesc, de mobilizare a lor la înfăptuirea tuturor obiectivelor insufleți- toare puse de partid.

Ada GREGORIAN 
Alexandru MUREȘAN

au fost date în folosință superma- gazine moderne in comunele Blă- jești, Măghirești. Secuieni, precum și patru magazine sătești. Concomitent, au fost modernizate unitățile existente, prin folosirea mai e- ficientă a spațiilor de vinzare și etalare, prin dotarea cu utilaje noi.în zonele de agrement și pe traseele turistice ale județului, cooperația de consum a construit unități care oferă vizitatorilor condiții de odihnă și recreere in orice anotimp. într-o zonă montană pitorească. lingă barajul și lacul de acumulare de pe valea Uzului se află hanul „Poiana Uzului", iar la, 16 km de Bacău — hănul „Măgura". Și in localitatea Răcăciuni, la 29 km de Bacău, s-a construit de cu- rind un han turistic. (Publicitate).
opinii publice capabile să exercite o influență puternică asupra conduitei civice, a corectitudinii, grijii față de mijloacele de transport — de care fiecare pasager este dator să dea dovadă îndeosebi în condițiile actuale cind a fost redus numărul taxatorilor. Pentru început au fost constituite zeci de colective obștești conduse de activiști de partid, care îndeosebi în orele de vîrf au urmărit si urmăresc îndeaproape, la capetele de linii si pe trasee, atît ritmicitatea circulației, cit și aspectele legate de comportarea conducătorilor auto, a publicului. depistind și luînd atitudine fată de călătorii frauduloși. prin punerea lor in discuția colectivelor de muncă din care fac parte. Pe liniile de transport din sectorul 3 — după cum ne spunea tovarășul Vasile Carolică, prim-secretar al comitetului de partid — au fost înființate mai multe echipe obștești formate din cadre de partid, sindicat și U.T.C. din întreprinderi, pensionari și alti cetățeni din cartiere, care exercită un control sistematic în autovehicule, urmăresc deopotrivă atît corectitudinea pasagerilor, cit și modul in care își fac» datoria personalul I.T.B.în această ordine de idei se cuvine subliniată necesitatea îmbunătățirii muncii oolitico-educative desfășurate in rindul personalului muncitor de la I.T.B., îndeosebi in rindul șoferilor. pentru întărirea ordinii și disciplinei, respectarea graficelor de circulație. întreținerea cu grijă a mijloacelor de transport, determinarea unei atitudini pline de respect, a unui comportament civilizat.Firește, măsurile la care ne-am referit reprezintă doar un inceput promițător care se cere continuat ferm, prin eforturile comune ale tuturor factorilor interesați, ale tuturor cetățenilor Capitalei. într-o asemenea optică se refuză orice tendințe de improvizație, de rezolvări superficiale.Este un punct de vedere la care sîntem chemați să subscriem. în calitate de coautori și beneficiari ai transportului în comun, noi, toți cetățenii Capitalei.

Dumitru TÎRCOB 
Constantin MORARUI
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DESCHIDEREA TÎRGULUI INTERNAȚIONAL DE PRIMĂVARĂ 
Șl A SALONULUI INTERNAȚIONAL AL CHIMIEI

(Urmare din pag. I)Tovarășa Lina Ciobanu, ministrul industriei ușoare, conducătorii centralelor de profil prezintă noi produse din acest sector, care ilustrează pregnant preocuparea spre înnoire și modernizare, către o calitate tot mai inaltă și o ținută estetică atrăgătoare, elegantă. Rețin atenția, între altele, țesăturile din lină sau în amestec cu fibre sintetice, cele din in și în amestec cu poliester, din bumbac, țesăturile fine în culori plăcute pentru rodiii de damă și îmbrăcăminte pentru copii și tineret, largul sortiment de lenjerie, precum și noi modele de stofe. La rîndul lor, tricotajele se disting printr-o mai mare diversitate a firelor, a modelelor și culorilor.Sectorul de confecții, care a cunoscut în ultima perioadă o continuă dezvoltare și dotare cu tehnologii de fabricație din cele mai moderne pe plan mondial, este prezent cu o gamă deosebit de largă de produse destinate atît femeilor și bărbaților, cit și tineretului și copiilor, realizate într-o mare varietate de modele în pas cu cerințele actuale ale modei. Noile confecții aduc cu ele și o notă originală conferită de prelucrarea motivelor de folclor românesc.Un spațiu larg în cadrul pavilionului a fost rezervat produselor de marochinărie, încălțăminte din piele și înlocuitori, articolelor de uz casnic și gospodăresc, celor din sticlă și porțelan, cristalurilor, care rețin atenția prin diversitatea și finețea execuției. De altfel, trăsătura distinctă a ofertei acestui sector o constituie gama variată de modele «și forme, calitatea produselor, caracteristici care probează capacitatea industriei noastre ușoare de aliniere la cerințele modei și la necesitățile specifice fiecărui grup de beneficiari.în universul bunurilor de consum destinate celor mici, asistăm la un moment de o vibrantă semnificație. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt în- tîmpinați aici cu intensă și sinceră dragoste de copii ai muncitorilor de la întreprinderea de confecții din București. Ei exprimă, în mod direct, prin vers, cîntec și dans, iubirea și recunoștința fierbinte a șoimilor patriei, a pionierilor, a celei mai tinere generații a țării față de partid și secretarul său general, prin a căror statornică grijă se bucură astăzi de o copilărie fericită. Cu voci cristaline, stăpînite de emoție, ei rostesc nume scumpe, care sînt și vor fi mereu vii în sufletul și conștiința lor : „Partidul— Ceaușescu — România". Trăind cu nemărginită bucurie și satisfacție aceste clipe de neuitat, copiii pre- zenți se apropie de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, sărutîndu-i cu căldură. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu îi îmbrățișează la rîndul lor pe copii cu toată dragostea părintească.Cu prilejul vizitării standurilor industriei ușoare, îh discuțiile cu ministrul de resort, cu specialiștii, tovarășul Nicolae Ceaiișescu se interesează de modul cum sînt realizate programele speciale din acest sectoral economiei noastre și recomandă să se acorde în continuare atenție valorificării superioare a materiilor prime, continuei diversificări a producției.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu se opresc în continuare la STANDURILE 
REZERVATE PRODUSELOR 
INDUSTRIEI ELECTRONICE 
Șl ELECTROTEHNICE Șl ALE 
UNOR SECTOARE ALE IN
DUSTRIEI CONSTRUCTOARE 
DE MAȘINI. Alături de radioreceptoare — de la cele de buzunar la cele stereofonice cu reglaje automate— televizoare portabile și staționare, instalații de televiziune cu circuit închis, pentru utilizări industriale, ■învățămînt, medicină și comerț, sînt prezentate în premieră o serie de aparate noi, între care combina muzicală stereo, aparatura periferică pentru teleconferințe, aparatele mag- netoelectrice de laborator, cele de măsură universale, radiotelefoanele de diferite tipuri, centralele telefonice „Pentacross" și altele.Este expusă, de asemenea, o gamă largă de bunuri electrocasnice : frigidere cu compresor și absorbție, importate de numeroase firme din Europa, Africa și Asia, mașina de spălat cu comandă-program, plitele electrice, care asigură consumuri raționale de energie, mai multe modele de aspiratoare de praf, radiatoare electri

Tovarâșul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt intimpinați cu dragoste și recunoștința de copii ai 
muncitorilor de la întreprinderea de confecții și tricotaje București

ce, roboți pentru bucătărie, mixere, corpuri de iluminat, toate aceste produse oferind o imagine clară a progresului înregistrat de această ramură industrială.în continuare, tovarășul Gheorghe Petrescu, ministru secretar de stat la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, prezintă cele mai noi mașini textile destinate industriei ușoare. Dintre recentele realizări se remarcă mașina cu dublă răsucire pentru firele texturate; viteza fuselor acestei mașini, caracteristică foarte importantă, variază între 4 075 și 7 155 rotații pe minut. Tot in premieră sînt expuse mașina cu dublă răsucire, destinată fabricării firelor chimice netexturate, și cele pentru filatul firelor umede de in și cînepă. Toate aceste noi utilaje, de concepție originală, se impun prin linie moderna, întreținere ușoară, printr-o înaltă productivitate. în egală măsură atrag atenția noile tipuri de războaie automate de țesut, mașinile speciale pentru întreprinderile de încălțăminte și marochinărie, rampele pentru controlul țesăturilor etc. Cu interes este examinată noua și moderna mașină de injectat mase plastice, precum și o gamă largă de aparate de măsură și control destinate unităților din industria ușoară și din alte sectoare.Apreciind realizările obținute în direcția dotării unităților industriei ușoare și altor sectoare cu mașini și utilaje de concepție proprie, cu performanțe ridicate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat conducerii Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini să întocmească un program special pentru realizarea de mașini și utilaje destinate și altor ramuri și, în primul rînd, pentru nevoile industriei chimice.Pe o platformă din incinta Complexului expozițional sînt expuse realizări ale industriei noastre constructoare de autoturisme. în afară de binecunoscutele autoturisme de teren „ARO“, apreciate de beneficiari din peste 50 de țări ale lumii, la actuala ediție, constructorii din Cîmpulung prezintă în premieră noile tipuri de autoturisme „ARO 10“, tip combi carosat destinat transportului de persoane și tip furgonetă, cu prelată, pentru mărfuri, echipate cu motorul utilizat pentru „Dacia 1300“. Noile autoturisme „ARO“ dispun de dublă transmisie, suspensie independentă pe roți, instalație hidraulică cu dublu circuit și frînare și sînt capabile să asigure atît confortul limuzinelor de oraș, cit și calitățile autoturismelor de teren.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat de către specialiștii întreprinderii despre performanțele acestor noi produse, precum și despre faptul că anul acesta la Cîmpulung vor fi realizate 500 de bucăți „ARO 10“. în continuare, secretarului general al partidului i-au fost prezentate alte realizări din domeniul construcției de autoturisme, intre care noi variante ale autoturismului „Dacia 1 300“.Actuala ediție a Tîrgului internațional de primăvară reunește și o 
EXPOZIȚIE DE MOBILĂ, ca 0 ilustrează grăitor potențialul industriei românești de specialitate de a satisface cerințele în continuă creștere atît ale pieței interne, cit și ale exportului.'Concepția originală, finețea execuției, linia modernă, bogata diversitate fac ca mobila românească să fie cunoscută și apreciată în peste 30 de țări ale lumii. Tovarășul Gheorghe Lazăr, adjunct al ministrului economiei forestiere și materialelor de construcții, raportează tovarășului Nicolae Ceaușescu că marea majoritate a exponatelor o reprezintă modelele noi de garnituri de mobilă și piese de mic mobilier, concepute potrivit cerințelor și preferințelor beneficiarilor interni și numeroșilor so- licitanți de peste hotare. Garniturii le expuse se caracterizează prin funcționalitate și eleganță, prin finisaje moderne realizate cu furnire indigene sau provenite de la diverse societăți mixte ale României și unor țări africane. Ele se disting, de asemenea, prin bogata paletă colo- ristică și calitatea stofelor folosite pentru tapițerii.Remarcînd realizările oamenilor muncii din acest sector, precum și faptul că noile garnituri pentru bu- cătării-sufragerii includ îh componența lor mașini de gătit, frigidere, altă aparatură casnică, secretarul general al partidului a recomandat conducerii ministerului, specialiștilor să continue acțiunile pentru îmbogățirea gamei sortimentale, pentru lărgirea piețelor de desfacere a mobilei românești. în dialogul cu factorii de răspundere, tovarășul/Nicolae

Ceaușescu a cerut să fie realizată o nouă fabrică de stofe de mobilă în vederea satisfacerii necesităților in continuă creștere ale industriei de mobilă.
SECTORUL MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII este prezent la actuala ediție a tîrgului cu o bogată gamă de materiale hidro și ter- moizolatoare, tapete pentru finisaje interioare, materiale ceramice, produse din marmură, articole sanitare, de feronerie și alte produse apreciate atît pe piața internă, cit și la export.Reflectînd preocuparea pentru continua diversificare și îmbunătățire a calității, pentru valorificarea în condiții tot mai eficiente a bazei teh- nico-materiale, INDUSTRIA ALI
MENTARĂ etalează intr-un stand separat o gamă variată de produse și sortimente din carne, pește, lactate și dulciuri, vinuri și băuturi fine, numeroase produse apicole, multe distinse cu medalii de aur la diferite expoziții și tîrguri internaționale.Sînt prezentate, de asemenea, bogate sortimente de fructe și legume proaspete, produse agroalimentare, semiindustrializate, ciuperci, fructe și legume deshidratate sau conservate. Tovarășul Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, informează despre activitatea depusă de colectivele de oameni ai muncii din acest sector pentru lărgirea nomenclatorului producției, pentru sporirea valorii nutritive a produselor alimentare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă specialiștilor din industria a- limentară să depună o activitate tot mai susținută în vederea lărgirii în continuare a nomenclatorului producției, îmbunătățirii calității produselor, în concordanță cu cerințele mereu crescînde ale populației, ale pieței externe.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat sînt invitați să viziteze apoi 
PAVILIONUL DIN CADRUL 
SALONULUI INTERNAȚIO
NAL AL CHIMIEI.Și la actuala ediție a acestei manifestări găzduite de capitala țării noastre, industria chimică vine să reconfirme rolul și locul acestei ramuri în ansamblul economiei naționale, poziția sa în cadrul economiei mondiale. Chimia românească, ramură cu o dinamică spectaculoasă, asigură în prezent cantități tot mai mari de bunuri pentru piața internă și livrează produse în peste 110 țări ale lumii. De altfel, ponderea produselor chimice și petroliere în totalul exporturilor României este de circa 25 la sută. Prin exponatele prezentate în pavilionul ce i-a fost rezervat, chimia românească oferă o imagine cuprinzătoare a potențialului său, oglindit prin gama largă, variată, calitatea și aspectul deosebit ale produselor.La progresul evident realizat de această ramură pe linia perfecționării tehnologiilor, diversificării producției, creșterii gradului de valorificare a materiilor prime, sporirii eficienței economice, o contribuție de seamă revine cercetării și creației originale românești, colectivelor celor 27 de unități ale Institutului Central de Chimie, condus de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu.Din suita realizărilor de prestigiu ale acestei ramuri se remarcă realizarea cauciucului poliizoprenic, obținut pe baza unui procedeu original românesc (cu proprietăți apropiate de cele ale cauciucului natural), anvelopele și diverse articole tehnice fabricate din acest produs.Rețin atenția, de asemenea, sortimentul bogat de fire și fibre sintetice, de mase plastice, articole din cauciuc, coloranți, lacuri și vopsele, produse care prin calitatea și diversitatea lor prezintă un interes deosebit pentru beneficiarii interni și externi. Secretarului general al partidului îi sînt prezentate, de către tovarășul Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, standurile petrochimiei, sector care în 1980 va cuprinde circa 60 la sută din producția chimică a țării. Alături de produse de bază ca fenol, acetonă, polistiren, polietilenă, negru de fum și altele, cunoscute și apreciate de mai mulți ani de flumeroși parteneri comerciali de peste hotare, se remarcă o serie de produse noi, cu largi utilizări in industria prelucrătoare. Sint etalate numeroase medicamente și produse farmaceutice românești, care, in ul-

tima vreme, sînt tot mai solicitate datorită rezultatelor în terapeutică. Pe lingă medicamentele care și-au cîștigat de acum consacrarea pe piața externă, ca „Gerovital“, „Boicil forte", „Tropofar", „Ulcosilvanil", „Covalitin", sînt expuse produse medicamentoase realizate recent, cum sînt „Kutein", polipeptidă cu acțiune antiproteazică, „Norbetalon" și „De- canofort", steroizi anabolizanți anti- cancerigeni, Oxazepam" (tranchilizant), „Carbocromen" (vasodilatator coronarian) și altele.Cosmetica, sector care în ultimii ani a cunoscut o dezvoltare evidentă, este prezentă în acest an cu numeroase noutăți. Alături de produsele cosmetice și de parfumerie sînt prezentate numeroase articole chimico- casnice, dintre care unele distinse cu medalii la diferite tîrguri internaționale, diverși detergenți cu utilizări multiple.Intr-un stand special sînt expuse noi tipuri de anvelope radiale destinate viitoarelor autoturisme românești „Oltcit", produse prelucrate din cauciuc și materiale plastice, îndeosebi repere pentru construcția de mașini, industria electrotehnică și electronică. Standurile ilustrînd industria noastră de îngrășăminte chimice evidențiază preocuparea pentru creșterea producției de sortimente cu înaltă eficiență economică, cum sint îngrășămintele complexe și cele lichide.Se vizitează SECTORUL RE*  
ZERVAT EXPONATELOR PE*  
TROLIERE. De la benzine, motorine și parafine la uleiuri minerale pentru autovehicule, nave, transformatori, instalații hidraulice și frigorifice — industria pentru prelucrarea țițeiului prezintă acum o ofertă mult mai largă, ca rezultat al creșterii gradului de valorificare a țițeiului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat au cercetat cu același interes instalațiile, utilajele, aparatele și piesele de schimb pentru industria chimică și petrochimică, expuse atît în pavilion, cit și pe platforma în aer liber. Din gama largă de exponate, prezentate de centralele și întreprinderile de specialitate ale industriei construcțiilor de mașini și industriei chimice rețin atenția instalațiile și utilajele construite din oțel-carbon, din oțeluri inoxidabile, poliesteri armați cu fibră de sticlă, pompele rezistente la coroziune, aparatele de măsură, control și automatizare destinate diferitelor sectoare ale chimiei.Se remarcă rotorul lustruit inox pentru reactorul de polietilenă, presa de vulcanizat de 75 țoii, schimbătoarele de căldură, serpentina de radiație cu diametrul de 4 000 mm și înălțimea de 10 m, separatorul vertical bifazic de țiței și gaze. O dovadă elocventă pentru nivelul atins de industria românească constructoare de instalații și utilaje chimice și petrochimice o constituie, de asemenea, instalația pentru regenerarea uleiurilor minerale uzate, agregatul care poartă marca „Reg- Oil", ce posedă o carte de vizită remarcabilă : două medalii de aur la saloanele internaționale ale invențiilor de la Bruxelles și Nancy, brevetată ca invenție în peste 20 de țări.O serie de machete înfățișează instalațiile complexe, uzinele și rafinăriile pe care țara noastră le-a construit în diverse țări din Europa, Asia și Africa.Tovarășul Nicolae Ceaușescu adresează felicitări lucrătorilor din această ramură de bază a economiei noastre naționale pentru realizările do- bindite, pentru eforturile depuse în direcția ridicării continue a calității produselor, a nivelului lor de competitivitate pe piața internațională.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat au vizitat apoi DA VII IOA
NELE șJ STANDURILE EX

POZANȚILOR DE PESTE HO
TARE. Sînt vizitate pavilioanele naționale ale țărilor participante : Algeria, Austria, Bulgaria, R.P. Chineză, Chile, Cehoslovacia, Cuba,R. D. Germană, R.F. Germania, Italia, Iugoslavia, Libia, Maroc, Polonia, Portugalia, Sudan, Turcia, Ungaria și Uniunea Sovietică, precum și cel al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. De asemenea, au fost vizitate standurile individuale a numeroase firme din Anglia, Belgia, Danemarca, Elveția, Franța, Grecia, Israel, Japonia, Olanda, Spania șiS. U.A.în pavilioanele rezervate partici- panților de peste hotare, președintele Nicolae Ceaușescu a fost salutat cu deosebită cordialitate de șefii misiunilor diplomatice, de directorii pavilioanelor țărilor respective, de reprezentanții firmelor expozante, de oameni de afaceri și specialiști.Ca și organizațiile românești de comerț exterior, firmele străine prezintă o gamă variată de instalații, echipamente, mașini și utilaje, o mare diversitate de produse din ramurile și subramurile care definesc profilul celor două competiții internaționale specializate din capitala țării noastre.în timpul vizitării pavilioanelor și standurilor, președintele Nicolae Ceaușescu a discutat cu șefii misiunilor diplomatice ale țărilor participante, cu directorii pavilioanelor și conducătorii firmelor, exprimîndu-și convingerea că această dublă manifestare economico-comercială internațională bucureșteană, prin profilul său larg, prin calitatea și nivelul tehnic ale exponatelor, ca și prin participarea reprezentativă, va fi în măsură să contribuie la identificarea și punerea în valoare a unor noi posibilități de amplificare și extindere a schimburilor comerciale bi și multilaterale, la stimularea cooperării și specializării în producție, în folosul și avantajul tuturor partenerilor, al progresului fiecărei țări, al cauzei colaborării și păcii în lume. Șeful statului român i-a felicitat cu căldură pe participanții străini și le-a / urat mult succes la actuala ediție a Tîrgului internațional de la București.Șefii misiunilor diplomatice ale țărilor participante, directorii de pavilioane, reprezentanții firmelor străine au mulțumit președintelui României pentru vizită, pentru aprecierile privind modul de organizare a pavilioanelor și calitatea exponatelor prezentate.La plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu sînt salutați cu aceleași calde sentimente de dragoste și stimă, cu urale și ovații de miile de bucureșteni aflați în incinta Complexului expozițional din Piața Scînteii. (Agerpres)

La pavilionul Uniunii Sovietice

La pavilionul R.S.F, Iugoslavia

La pavilionul Algeriei
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Concepția marxistă 
despre concordanța 

relațiilor de producție 
cu forțele de producție 

aplicată consecvent, 
creator în politica 

economică a Partidului
Comunist Român

FESTIVALUL NAȚIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

Resursele artistice ale tinerei
generații îndreptățesc noi succese

- aceasta este opinia președinților juriilor etapei republicane a concursului

Se împlinesc 161 de ani de Ia nașterea aceluia care, prin gîndirea științifică revoluționară, a exercitat și exercită o uriașă influență asupra societății umane, accelerîndu-i progresul —Karl Marx. Critic prin însăși esența sa și, de aceea, critic și față de sine însuși, adversar al dogmelor, profund creator și îmbogățindu-se continuu pe măsura dezvoltării cunoașterii, modul de gîndire materialist-dialectic și istoric elaborat de Marx, împreună cu marele său prieten Friedrich Engels, a cucerit și cucerește mintea a milioane și milioane de oameni iubitori de progres, dove- dindu-se o invincibilă armă spirituală a celor asupriți în lupta pentru o lume mai bună și mai dreaptă.întreaga eră contemporană, ca eră a trecerii omenirii de la capitalism la socialism, poartă semnul acelei uriașe descoperiri > științifice a lui Marx care este legea concordanței relațiilor de producție cu caracterul și nivelul forțelor de producție. Potrivit acestei legi obiective și generale, relațiile de producție sau economice sînt determinate de forțele de producție și, in cadrul unui anumit mod de producție, evoluează atît timp cit ele permit dezvoltarea acestora din urmă pentru ca, atunci cînd relațiile economice date își epuizează aceste posibilități, forțele de producție să impună relații economice noi, superioare celor vechi, impulsionînd mai departe progresul forțelor de producție și al întregii societăți ; corespunzător acestor schimbări, mai devreme sau mai tîrziu, se schimbă în mod necesar și întreaga suprastructură politică, juridică etc. Descoperirea acestei legi a înnoirii și progresului societății i-a permis marelui ginditor să demonstreze, încă în secolul trecut, atunci cînd, pe glob, capitalismul era atotcuprinzător și atotputernic, că această orînduire nu-i decît o formă social-economică istoricește trecătoare, sfîșiată de contradicții interne antagoniste, obiectiv menită a fi înlocuită de o societate nouă, superioară, în care să nu mai existe exploatarea omului de către om, iar personalitatea umană să se dezvolte nestingherit. Confirmată continuu și îmbogățită în epoca noastră prin experiența revoluției și construcției socialiste intr-un șir de țări, învățătura lui Marx reprezintă astăzi o uriașă forță materială a progresului istoric, social și economic al omenirii.Pornind de la nevoile și aspirațiile vitale ale poporului nostru, Partidul Comunist Român a aplicat cu o excepțională pricepere învățătura lui Marx privitoare la construcția noii societăți. Ținînd seama de legea concordanței relațiilor de producție cu caracterul și nivelul forțelor de producție, partidul nostru comunist a 

condus poporul la lupta pentru înlăturarea exploatării și asupririi moșierești și capitaliste, a creat cu succes societatea socialistă, făcînd din producători proprietari asociați ai mijloacelor de producție și beneficiari ai producției.Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și inaintare a României spre comunism, adoptat de Congresul al XI-lea al partidului, reprezintă o aplicare magistrală Ia nevoile țării noastre, in condițiile revoluției științifice și tehnice, a gindirii materialist-dialec- tice și istorice în general și a legii 
161 DE ANI DE LA NAȘTEREA 

LUI KARL MARX

concordanței relațiilor de producție cu caracterul și nivelul forțelor de producție, in special. Intr-adevăr, dezvoltarea relațiilor socialiste de la o etapă la alta se efectuează, înainte de toate, pe baza exigențelor generate de schimbările in sinul forțelor de producție. Or, în România s-a realizat, in condițiile socialismului, și cu deosebire în ultimul deceniu, o creștere puternică a forțelor de producție. în 1977 producția industrială a țării era, față de 1938, de 39 de ori mai mare, iar față de 1948 de 45 de ori mai mare, munca agricolă a intrat intr-un proces istoric de transformare într-o varietate a muncii industriale, gradul de coeziune și maturitate al complexului economic național a atins un înalt nivel, participarea României la circuitul economic mondial sporește continuu atît ca intensitate, cit și ca însemnătate, iar în decursul deceniului următor țara noastră urmează să intre în rîndui țărilor cu o dezvoltare economică medie.Este pe deplin firesc, așadar, ca Partidul Comunist Român să privească relațiile și mecanismul de conducere economică nu ca pe ceva finit și imuabil, ci prin prisma necesității dezvoltării rapide a forțelor de producție, a creșterii eficienței economice și sociale a activității, asigu- rind perfecționarea lor continuă și învingerea, pe această cale, a contradicțiilor care apar. întreaga experiență a- rată că modalitățile de cointeresare — atît la nivel individual, cît și colectiv — au fost cele care au cerut cel mai repede a fi adaptate la nivelul forțelor de producție pentru ca acestea din urmă să se poată dezvolta rapid, iar creș

terea productivității muncii, a eficienței economice, să aibă un accentuat caracter dinamic. La rîndul său, acest lucru a presupus luarea în considerare de către suprastructura politică-statală a problemelor care izvorăsc din raportul interese economice — forțe de producție, deci a problemelor repartiției.In aceste condiții, măsurile adoptate de-a lungul ultimului an în cadrul operei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru înnoirea mecanismului economic exprimă preocuparea consecventă a partidului și statului nostru de a asigura progresul siste

mului relațiilor de producție și, pe această bază, al suprastructurii, in direcțiile necesare soluționării contradicțiilor apărute între noile forțe de producție și diferitele laturi rămase în urmă ale relațiilor de producție; între posibilitățile de sporire a eficienței economice oferite de baza tehnică-materială modernă creată și randamentul ei încă insuficient, între necesitatea obiectivă a cunoașterii prompte și temeinice a cererii pieței (interne și externe) și încetineala cu care acționa vechiul mecanism eco- nomico-financiar ș.a.m.d.Toate aceste măsuri ilustrează modul sistemic în care Partidul Comunist Român, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a- sigură soluționarea problemelor economice și sociale generate de dezvoltarea forțelor de producție, reali- zind o mai bună utilizare, potrivit condițiilor actuale, a mecanismului general obiectiv de acțiune a legilor economice, mecanism care include, ca verigi fundamentale: sistemul nevoilor de consum (productiv și neproductiv), sistemul de interese economice (generale, de grup și personale), sistemul de stimulente economice (și ele generale, de grup și personale) și sistemul de forme și metode de conducere economică, văzut din latura sa obiectivă și prin care își croiesc drum primele trei sisteme. In acest sens, principalele elemente ale măsurilor adoptate pentru perfecționarea mecanismului e- conomico-financiar și care demonstrează abordarea sistemîcă a problemelor sînt: afirmarea și perfec

ționarea autoconducerii muncitorești ca principiu de bază al conducerii economice împreună cu principiul centralismului democratic; introducerea autogestiunii economico-financiare a întreprinderilor în condițiile creșterii competențelor lor, ale autofinanțării și sporirii responsabilităților colectivelor; perfecționarea sistemului de stimulente materiale; îmbunătățirea sistemului de planificare in cadrul căruia, acum, activitatea de planificare pornește de la unitățile economice de bază și teritorial-admi- nistrative. Totodată, a fost perfecționat sistemul de indicatori economici.Un amplu program de perfecționare a relațiilor de producție a fost inițiat și în agricultură, ramură de bază a economiei naționale. Fără îndoială că, în perfecționarea mecanismului economic și social de funcționare a agriculturii socialiste, un loc important revine dezvoltării sistematice a colaborării și cooperării aprofundate intre sectorul cooperatist și cel de stat, ca și intre agricultură și industrie, acestor cerințe fiind menite să le răspundă crearea recentă a consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste.Reprezentind un sistem de structuri și forme de funcționare, principii, metode și pîrghii de conducere a ansamblului economiei naționale, a verigilor și celulelor sale interdependente și orientîndu-le spre creșterea eficienței și ridicarea sistematică a nivelului de trai material și spiritual al tuturor membrilor societății, mecanismul economic înnoit necesită a fi aplicat cu maximum de inteligență și răspundere pe toate treptele de desfășurare a lui. Căci, așa cum arăta secretarul general al partidului, „realizăm un umanism nou în care pe primul plan stă omul, stă societatea, stă preocuparea de a face ca poporul nostru să ducă o viață tot mai demnă, tot mai îmbelșugată, să aibă accesul Ia toate cuceririle științei și culturii și, totodată, să se afirme el însuși ca un creator activ a tot ce este mai bun atit în domeniul material, cit și în domeniul științei și culturii, dovedindu-și capacitatea, geniul său creator".Poporul român, acționînd ferm, pe baza materialismului dialectic și istoric, pentru concordanța sistematică ă relațiilor de producție socialiste cu forțele de producție, demonstrează o uriașă forță de creație economică, științifică, tehnică, socială, politică și, prin însuși acest lucru, se dovedește un strălucit făuritor al istoriei și propriului viitor.
Prof. dr. docent
N. N. CONSTANTINESCU 
membru corespondent 
al Academiei
Republicii Socialiste România

Prin ample manifestări cultural-artistice s-a încheiat etapa republicană a competiției formațiilor artistice școlare din cadrul ediției a Il-a a Festivalului național „Cîntarea României". Cifrele atestă dezvoltarea forțelor școlare participante : 37 800 formații cu peste 2 milioane de membri — la prima ediție a festivalului ; 57 000 formații cu peste 2,5 milioane membri — la ediția actuală. Asupra conținutului și calității mișcării artistice a tineretului școlar, iată opiniile președinților juriilor etapei republicane a concursului.
MARIN CONSTANTIN, compozitor și dirijor, președintele juriului con

cursului din București al formațiilor 
corale, grupurilor vocale și fanfarelor 
școlare : In actuala ediție a Festivalului național „Cîntarea României" formațiile pionierilor și școlarilor au făcut un progres evident, repertoriul corurilor, grupurilor vocale fiind mai variat decît în ediția precedentă a concursului. Am remarcat tehnicitatea mai ridicată și ținuta scenică mai adecvată a formațiilor, concepția lor interpretativă mai studiată și, evident, mai convingătoare. Demnă de relevat a fost și apariția in concurs a fanfarelor școlare, pe care le consider un excelent mijloc de educare muzicală a tinerel generații.Juriul a avut multe surprize plăcute. Dar a constatat și unele stagnări, îndeosebi la formațiile ai căror instructori, de dragul efectelor facile șl din ambiția exacerbată de a obține premii, dau mai puțină atenție laturilor esențiale ale educării prin muzică a tineretului școlar, formării conștiinței sale socialiste. In unele cazuri, repertoriul a demonstrat un insuficient studiu documentar al conducătorilor de formații, slaba preocupare ca el să oglindească viața copiilor și tinerilor, comandamentele educaționale formulate de societatea noastră. Folclorul, prelucrat de compozitori, nu a fost abordat îndeajuns, iar interpretarea lui nu s-a ridicat la nivelul exigențelor. Avînd convingerea că aceste neîmpliniri pot fi înlăturate în viitor, consider că ampla trecere în revistă a forțelor muzicale ale elevilor constituie un pas înainte și o etapă definitorie a mișcării artistice a tineretului.

ALECU POPOVICI, scriitor, pre
ședintele juriului concursului din 
Piatra Neamț al formațiilor școlare 
de teatru și montaje literare, de mu
zică și poezie : Noua ediție a adus un cert spor cantitativ și calitativ, începînd de la repertoriu — atît cel dramatic, cuprinzind îndrăznețe năzuințe spre valori autentice, cît și cel poetic, o adevărată antologie contemporană. Semnificativă și bogată în sensuri educative a fost și investigarea resurselor autentice de creație populară ; am remarcat mai multe varianțe ale unor cunoscute balade — „Mioriță", „Meșterul Martple" — în interpretări emoționante. A sporit numărul recitatorilor. Montajele literare, recitalurile de poezie și muzică au depănat file de istorie milenară, dar au cîntat și prezentul socialist al patriei, viitorul cu adînci rezonanțe ; a răsunat glasul copiilor în slujba păcii, a fericirii, a vieții (poemul „Surisul Hiroșimei" fiind des abordat).Desigur, aceste succese, răsplătite cu lauri, nu trebuie să ne împiedice să semnalăm și unele lacune : sărăcia repertoriului dramatic destinat școlarilor și teatrelor de păpuși, o 

anumită monotonie șl similitudine de mijloace a realizării montajelor literare, atenția scăzută acordată prezentării unor texte care insuflă veselie, optimism. Oglindirea universului copiilor din țara noastră s-ar fi cerut a fi mai amplă, aceasta urmînd a constitui o preocupare majoră în

Formația de balet a Casei centrale a pionierilor și șoi
milor patriei — una dintre participantele la faza repu

blicând a Festivalului național „Cîntarea României"viitor. Cred că astfel de neajunsuri trebuie să preocupe în primul rind pe dramaturgi și poeți. Pentru că rezervorul forțelor tinere dedicat frumosului este uriaș și el trebuie susținut cu creații de calitate.
Prof. univ. LIVIU BRUMARIU, 

președintele juriului concursului din 
Sibiu al grupurilor și formațiilor de 
cintece și dansuri populare, soliștilor 
vocali și instrumentiști de muzică 
populară : Acest concurs, dominat de talent artistic, de prospețime și vigoare) de tonicul optimism tineresc, a fost un adevărat festival folcloric național, el aducînd pe scenă formații de cintece, jocuri, datini și obiceiuri populare din toate zonele țării, prezentate de pionieri și elevi români, maghiari, germani și de alte naționalități. O bogăție de costume, de o neasemuită frumusețe, împletită cu dansul și cîntecul învățate de la părinți a format, se poate spune, un spectacol unic. întrucît formațiile participante la faza republicană erau cîștigătoare ale locului I la faza pe zonă, juriul a fost pus în dificultate atunci cînd a trebuit să 
Două mii de spectacole 

la Teatrul popular

desemneze laureații. Socotim însă că și elevii situați pe locurile II—III pot fi mîndri, pentru că au ajuns în finală concurînd cu cele mai valoroase formații din întreaga țară.Apreciind calitățile formațiilor artistice școlare, ne-am aflat totuși și in situația de a face unele observații critice și recomandări privind respectarea autenticității folclorului din zonele respective, păstrarea specificului costumelor locale și renunțarea la combinațiile vestimentare cu „efect" scenic. Remarcabila valoare educativă a acestui gen de creație și interpretare artistică — formația folclorică, de dans, de muzică — ar justifică pe deplin antrenarea unui număr mai mare de elevi, de la cei mai mici pină la cei din ultimele clase liceale.AUREL GIROVEANU, 
compozitor, președintele ju
riului concursului din Dro- 
beta-Turnu Severin al bri
găzilor artistice, formațiilor 
și soliștilor vocali și instru
mentiști de muzică ușoară, 
formațiilor de dans clasic, 
tematic și modern, de estra
dă încă de la urcarea pe scenă, primele formații au demonstrat că selecția s-a făcut cu mai multă exigență, cu un accent vizibil pe calitate. Așa se și explică, după părerea juriului, că in concurs s-au aflat multe formații ale pionierilor și elevilor din toate colțurile țării cart? s-au ridicat la un nivel superior față de prima ediție a festivalului. De exemplu, au valorificat mai bine și cu efect educativ, în cadrul brigăzilor artistice — gen artistic mult îndrăgit și cultivat de tineretul școlar — creațiile proprii ale pionierilor și elevilor, au făcut mai muit loc umorului de calitate.Formațiile artistice, soliștii vocali și instrumentiști au dovedit o mai bună acomodare cu scena, cu exigențele auditoriului ; cei ce s-au ocupat de îndrumarea și cultivarea acestor reale talente s-au străduit și au reușit să le orienteze spre prezentarea unor valori artistice autentice. Aș menționa și bogăția de genuri interpretative în care se manifestă potentele creatoare ale tineretului șco- lor, simțul artistic evoluat al inter- prețilorPrin grija organizatorilor — Ministerul Educației și învățămîntului, Comitetul Central al U.T.C., Consiliul Național al Organizației Pionierilor — etapa finală a concursului, desfășurată in cinci centre din țară, s-a constituit și intr-un fertil schimb de experiență al participanților, prin programarea unor spectacole de gală, expoziții cu lucrări ale pionierilor și elevilor, prin dialogul de lucru al membrilor juriilor, cu îndrumătorii formațiilor.
Opinii consemnate de
Florica DINULESCU

A apărut „ERA SOCIALISTĂ"
nr. 9/1979

Un muzeu al satului vrîncean din Călărași

In deschidere sînt publicate editorialele : „Forța unității în lupta pentru socialism, pentru pace și securitate internațională" și „9 Mai — Ziua Independenței, Ziua Victoriei".în continuare sînt publicate articolele : „Progresul tehnologic să conducă la reducerea consumului de e- nergie" de Iosif Tripșa ; „Arhitectura în confruntare cu exigențele actuale" de Cezar Lăzărescu ; „Unitatea și frăția dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare — forță motrice a progresului României contemporane" (II) de Jânos Fazekas ; „Umanismul ca problemă a practicii sociale" de Petru Pânzaru ; „Cerințe prioritare în domeniul energetic internațional" de Ilie Șerbănescu ; „învățămintele istoriei impun acțiuni ferme împotriva fascismului și neo-

fascismului" de Ștefan Zaides ; „Organizațiile de masă și obștești in societatea noastră socialistă" de Gheor- ghe Butaru ; „Sarcini actuale și de perspectivă ale comerțului socialist" de C. Florescu ; „U.N.C.T.A.D. — V și problemele economice ale țărilor in curs de dezvoltare" de Dam Antonescu ; „Politica militară a României in perioada premergătoare războiului pentru independență din 1877—1878“ (I) de Constantin Oltea- nu ; „Pentru salvgardarea și reinnoi- rea Italiei" de' Enrico Berlinguer (rezumat al cuvîntului de închidere la Congresul al XV-lea al P.C.I.) ; „An- tiarta și suportul ei ideologic" de Dumitru Matei.Revista mai conține rubricile : „Cărți și semnificații" și „Cuvintul cititorilor".

Intr-o zonă de un pitoresc deosebit din Focșani, denumită „Crîng", s-a deschis un original muzeu în aer liber : 24 de gospodării aduse din satele lor de baștină, atit din zona de munte, cît și din cea de șes a județului și montate aici, în Crîng, alcătuiesc o mică așezare ce-și propune să înfățișeze publicului ceea ce este mai caracteristic pentru arhitectura și arta populară vrinceană, pentru ocupațiile cu tradiție pe aceste meleaguri. O- dată cu casele au fost aduse și uneltele, mobilierul, ștergarele, scoarțele ce creează ambianța specifică, decorul propriu satului de proveniență. Ca orice sat, și acesta are, desigur, cu funcție evocatoare, o primărie, o școală, un han, mai multe tipuri de mori cu apă și una de vînt, un joagăr și altele. (Ro- dica Șerban).

Fără îndoială, mișcarea estetică din țara noastră se găsește in momentul de față la cota cea mai ridicată a evoluției sale ascendente din ultimul deceniu și jumătate. S-au publicat numeroase lucrări originale, atit în sfera esteticii filozofice cît și in diversele domenii ale cercetării aplicate, au fost retipărite creații valoroase ale reprezentanților esteticii românești din trecut, s-a întreprins traducerea unor opere remarcabile din estetica universală și s-au editat mai multe cărți cu mărturisit caracter didactic-formativ.Din această ultimă categorie face parte și noua lucrare a lui Ion Ianoși, „Estetica", apărută în Editura didactică și pedagogică. Volumul acumulează rodul a peste două decenii de experiență didactică și investigație științifică și se constituie intr-un veritabil curs universitar „de autor", în care cerințele generale ale invățămintului superior sint onorate dintr-o perspectivă particulară, inedită.Adresată cu precădere cititorului tinăr, studenților, cărora trebuie să li se dea puncte de reper cît mai stabile, expunerea se prezintă ca o amplă demonstrație gra- duală, temeinic argumentată.

ce conduce spre o finalitate instructiv-educativă de certă elevație. Fără a-și răsfăța lectorii cu „pilule" concentrate gata de memorat, autorul le pune la dispoziție un corp, clar și sistematic, de concepte și concepții ce caracterizează estetica contemporană, în special cea bazată pe teoria materialismului dialectic și istoric, le solicită permanent gîndirea proprie, efortul de a descifra, în aprecieri și opțiuni limpezi, substanța intimă a materialului estetic și artistic la care se referă.Debutind cu problemele statutului esteticii — obiectul și metodologia disciplinei sînt tratate prin prisma celor m-ji autorizate viziuni românești și universale — se trece la a- naliza pe larg a temelor de axiologie, după care urmează examinarea concretă, sub raport gnoseologic, a fenomenului artistic. In partea a doua sînt aprofundate aspectele de principiu privind sistematizările esteticii, urmă- rindu-se generalizarea criteriilor și situațiilor în virtutea cărora se poate elabora un sistem categorial deschis și mobil, precum și fenomenele de criză ale unor valori în condițiile capitalismului contemporan. O deosebită a- tenție s-a acordat probleme

lor sociologiei artei, dezbătute la un inalt nivel teoretic și în deplină concordanță cu exigențele ideologice, culturale și artistice ale dezvoltării spiritualității românești, întregită cu tematica ce vizează nemijlocit aspectele contemporane, această im

tică este centrată pe factorul creație-muncă, pe raportul dialectic dintre obiect si subiect, raport care presupune „faceri" efective ale o- biectului și prefaceri corespunzătoare ale subiectului, grație acelui miraculos schimb de substanțe desco
Ion IANOȘI

„ESTETICA-
portantă secțiune atestă măsura implicării întregii lucrări în sfera de preocupări și soluții preconizate de partidul nostru, în strînsă concordanță cu condițiile specifice ale României socialiste.Cum am arătat, sugestiile, ideile, opțiunile acestei mereu răsfirate și reunite demonstrații se află necontenit sub semnul unei viziuni unitare, în care laturile axiologice, gnoseologice, sociologice și psihologice se completează și se susțin reciproc. Convingerea autorului că arta și frumosul au în esență o natură axiologică iden

perit de marxism care este munca, producerea, producția, întinsă pe toată claviatura activităților sociale, de la cea utilitar-economică pină la cea cultural-artistică.La rîndul ei, problematica gnoseologică impune, în viziunea lui Ion Ianoși, rediscutarea atît a raportului, de principiu, dintre creație și reflectare, cît și a efectelor esențiale pe care le incumbă analiza acestei relații. In perspectivă socială, sînt re- gindite conexiunile existențiale dintre artă și popor, națiune, clase sociale, ideolo

gie, ca și eșafodajul de realități și concepte rezultat din interacțiunile lor. Această accentuare social-sociologică, fără de care nici o estetică a zilelor noastre nu ar putea fi imaginată, conduce în mod firesc la decantarea artei socialiste, ca prezență hotări- toare, înnoită și înnoitoare, în peisajul spiritual al lumii contemporane.încrederea autorului în virtuțile analitice și interpretative ale teoriei noastre estetice pornește de la constatarea că, fără a fi scris lucrări speciale de estetică, întemeietorii socialismului științific au reușit să implice arta într-o suplă, asamblată și mereu reverificată viziune filozofică, ancorată în procesele vieții materiale, concepție sistematică, dar neinchisă in tiparele vreunui sistem procustian și care are în vedere creația omului real implantat in structuri sociale reale. Eficiența practică și teoretică a unui atare demers estetic, științific fundamentat, depinde de modul in care slujitorii săi reușesc să-1 interconecteze Ia circuitele vitale ale experienței artistice, la solicitările actuale majore, de gradul în care ei dispun de capacitatea racordării sale creatoare la cele mai noi și valoroase

izbînzi ale spiritului uman. Ca puncte de sprijin în acțiunea restructurantă a noii estetici, autorul recomandă cu îndreptățire istorismul și totalitatea, apte să asigure atît înțelegerea consecventă a proceselor estetico-artis- tice în cadrul . genezelor și devenirilor organismului social viu și schimbător, cît și privirea de totalitate în care se completează firesc aprecierea diacronică cu cea sincronică, reușindu-se în fiecare clipă a transformărilor o cuprindere a ansamblului vieții și a conștiinței, ansamblu în care trăiește și pentru care se edifică fenomenul artistic.întemeiată pe o vastă cunoaștere a experiențelor artistice și pe o solidă argumentație teoretică, saturată mai mult indirect, cu un număr enorm de surse românești și universale, clasice și contemporane, dispu- nind de o aprofundată și fermă orientare ideologică, „Estetica" lui Ion Ianoși se înfățișează ca o contribuție de reală valoare și originalitate la dezbaterea problematicii de mare complexitate și imperioasă actualitate »n care este angajată gîndirea estetică contemporană.
Gh. STROIA

Recent, la Teatrul popular din Călărași — prima instituție cu acest profil din țară — a avut loc premiera piesei „A treia țeapă" de Marin So- rescu. Montat în regia lui Dorin Urlătea- nu, spectacolul s-a distins prin preocuparea de a reliefa sensurile profunde ale meditației pe care Marin Sorescu o propune atenției, prin dinamismul acțiunii și calitatea interpretării, întrunind calde aprecieri dm partea publicului.Punerea in scenă a pieseAse înscrie într-o preocupare statornică a colectivului teatrului călărășean de a interpreta creații reprezentative pentru repertoriul clasic și contemporan al dramaturgiei românești. Este suficient să a- mintim că din 1947 cînd se montează premiera „Omul care a văzut moartea", ceea ce a însemnat și actul de naștere al teatrului — între cele 200 de piese jucate în 2 000 de spectacole s-au numărat „Gaițele", de Al. Kirițescu, cu care obține în 1958 premiul I pe țară și titlul de laureat la prima ediție a Festivalului de teatru de a- matori, „O noapte furtunoasă", premiul trei pe țară în 1962 la aceeași competiție, „O scrisoare pierdută", mențiune pe țară in 1965, „Piatra din casă" de V. Alecsandri, cu care participă în 1973 la Festivalul internațional al teatrelor de amatori de la Monr.e Carlo, „Mielul turbat" și „Opinia publică" (Aurel Baranga), „A- cești îngeri triști" (D.R. Popescu), „Comedie cu olteni" (Gh. Vlad). „Ultima oră" (Mihail Sebastian), „Io, Mircea Voievod" (Dan Tărchilă).De subliniat că dintre ultimele montări face parte și piesa „A- notimpuri" de I.D. Șerban. dezbatere desprinsă din chiar viața ținutului ialomițean,

Scenă din piesa „A treia țeapă"surprinzînd transformările petrecute in sufletul acestor oameni deveniți sensibili și la chemarea sirenei uzinei și care, pe lingă pîinea bună, vor ști în curind să facă și oțel de calitate, oțel de Călărași, produs în cel mai mare combinat siderurgic al țării.„A treia țeapă", creație dramaturgică originală, dar care ridică dificultăți în transpunerea scenică mai ales pentru un colectiv de amatori reprezintă, în montarea la care ne referim, o certă reușită artistică. Spectacolul are nerv, acțiunea este bine condusă pentru a sublinia condiția tragică a lui Vlad Tep“ș, în care se regăsesc multe din elementele ce conturează istoria zbuciumată a poporului nostru. în rolul lui Vlad, Cornel Rateu, deși inegal, mai a- les în primele acte, realizează in multe

scene interpretări de reală profesionalita- te, conturînd cu sensibilitate drama domnitorului. Menționăm de asemenea interpretările reușite ale lui Puiu Georgescu (Papuc), Laurențiu Bercea (astrologul Dragavei), Gheorghe Dudescu, Tudor Emil, Steliana Stoian, Ileana Oprea. Bine lucrate sint scenele colective, mai ales cea eu cerșetorii — de-a dreptul memorabilă — in cadrul căreia se distinge jocul Anei Negoianu, învățătoare în vîrstă de 62 de ani, a cărei viață nu poate fi despărțită de evoluția mereu ascendentă a teatrului călărășean.Un eveniment artistic reușit, care adaugă noi valențe vieții culturale mereu mai înfloritoare a unui oraș, el însuși cunoscînd prefaceri și înnoiri structurale.
Paul DOBRESCU
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Vizita delegației Partidului Socialist 
Democratic ItalianDelegația Partidului Socialist Democratic Italian, condusă de Pietro Longo, secretar general al partidului, a avut întrevederi, la Ministerul Industriei Chimice, cu Mihail Flo- rescu, ministru, și la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internationale, cu Alexandru Mârgăritescu, prim-adjunct al ministrului.în timpul Întrevederilor s-a exprimat satisfacția pentru raporturile bune existente intre România și Italia și s-au examinat posibilitățile de dezvoltare și diversificare in continuare a cooperării economice și a schimburilor comerciale dintre cele două țări.De asemenea, delegația a vizitat Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării democratice din internațional de București, precum cuințe din Capitală

revoluționare și România. Tîrgul primăvară din i cartiere de lo-
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 6, 
7 și 8 mai. In țară ; Vremea va con
tinua să se răcească ușor, îndeosebi 
la începutul intervalului. Cerul va ii

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

BOX: Azi, la Koln, încep campionatele europene,.DACIADA“ IN JUDEȚUL VASLUI

Preocupări pentru ieșirea din anonimatKeținînd învățămintele impuse de analiza autocritică a activității desfășurate in prima ediție a competiției naționale „Daciada" — ediție in care județul Vaslui nu s-a situat la nivelul cerințelor și nici al condițiilor oferite de o bază materială in dezvoltare — factorii locali sint deciși sâ scoată din anonimat sportul de pe aceste meleaguri, să facă din anul 1979 un an al afirmării județului și in acest domeniu. De fapt, se continuă ceea ce s-a început destul de promițător in lunile de iarnă — cind s-au organizat ample întreceri cu participare numeroasă și. fapt îmbucurător, a fost obținut pentru intiia oară un titlu de campion național al „Daciadei" (la schi- fond pentru tinerii de la sate).Ediția de vară prilejuiește organizarea, in prima etapă, pe asociații, a unor manifestări și întreceri evident mai ample. Tot mai multe sint acțiunile in aer liber, care nu se rezumă, ca pînă acum, la... fotbal. Crosurile, handbalul, voleiul, tenisul de cîmp, drumețiile și, totuși, fotbalul fac clipe și zile frumoase oamenilor de diverse vîrste care iubesc sportul.„Cu toate că mai avem mult de muncit in acest domeniu, nu greșim dacă spunem că actuala ediție a ..Daciadei" — ne spunea tovarășul 
Pavel STOICA, secretar al Comitetului județean Vaslui al P.C.R., președintele Consiliului județean pentru educație fizică și sport — a demarat promițător, sub semnul unei conjugări a eforturilor C.J.E.F.S.- ului, Consiliului județean al sindicatelor, Comitetului județean al U.T.C.. Consiliului județean al pionierilor și Inspectoratului școlar. E- tapa de masă a noii ediții se face mai mult simțită, prin acțiuni și manifestări, la asociațiile sportive „Rul- mentul“-Bîrlad, ..Confecția“-Vaslui, „IIușana“-Huși, „Voința“-Negrești, la cele din comunele Codăești, Mur- geni, Fălciu și Ivănești, la școlile generale nr. 3 Vaslui, nr. 9 Birlad sau din satul Vulturești. Nu lipsesc, din păcate, nici exemplele negative. Se cere o revitalizare a activității sportive de masă în întreprinderile de ventilatoare și reductoare, de prelucrare a lemnului, „Textila" din Vaslui, confecții Birlad, tricotaje Huși, in comunele Puiești, Băcești, Pungești, Tutova, Zorleni ș.a. încă nu avem prunele rezultate pozitive la asociațiile sportive din noile unități, cum sint întreprinderea de aparate de măsură și control Vaslui,

(Urmare din pag. I)
zilele, e mai greu de cobo- 
rit decit de urcat.. Cit ar 
ciștiga aviația dacă predis
poziția firească a omului de 
a se cobori și de a cobori 
totul s-ar putea aplica ex
clusiv in folosul aterizării". 
Era, desigur, o exagerare 
metaforică, dar cu un sem
nificativ și foarte bogat 
conținut etic. Exagerare și 
unilateralizare, deoarece fi
nalitatea omului nu e și nu 
poate fi numai aterizarea. 
Ca să aibă de unde ateriza 
sau ameriza, omul trebuie 
mai întii să se înalțe și, se 
știe, aspirația spre înalturi 
este unul dintre cele mai 
vechi și mai statornice atri
bute ale ființei umane. 
Înălțarea spre inalturile ce
rului fi spre inalturile pro
priei sale ființe morale.

Căile spre înălțimile idea
lului nu sint-, desigur, prea 
ușoare. Firește, cei mai 
muiți se ridică prin muncă 
și prin ei înșiși, făcindu-și 
aripi din inteligența, truda 
și cinstea lor. Unii insă, 
rara avis, neavind aripi co
respunzătoare de gind și de 
suflet, ca să poată zbura 
spre înalturi, se aciuiază. ca 
un purice, sub aripa vre
unui vultur și se pierd ve
seli in tăriile ambițiilor cu 
sentimentul straniu că ei

Referindu-se la relațiile economice dintre România și Italia, Pietro Longo a declarat unul redactor al Agerpres : tntîlnirea cu președintele Nicolae Ceaușescu a fost pentru noi un motiv de mare bucurie și onoare. Am examinat Împreună perspectivele dezvoltării unei bune cooperări între România și Italia, nu numai în ideea creșterii schimburilor economice și comerciale, dar mai. ales pentru identificarea și lărgirea tuturor posibilităților care să ducă la o mai bună cunoaștere pe planul științific și tehnic, la îmbunătățirea permanentă a relațiilor dintre cele două țări. Odată Întors In Italia, ca secretar general al unui partid de guvernămint, voi informa guvernul meu asupra posibilităților care există în vederea bunei cooperări între cele două țări în avantajul reciproc.(Agerpres)
schimbător. Vor cădea ploi locale, care 
vor avea și caracter de aversă. însoțite 
de descărcări electrice. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 2 
și 12 grade, izolat mai coborîte în estul 
Transilvaniei, iar cele maxime între 12 
și 22 de grade, local mai ridicate în 
sud-est, la începutul intervalului. Izo
lat. în zona deluroasă din nordul tării, 
se va produce brumă.

„Vigonia“-Birlad, „Filatura“-Huși. O recentă analiză a impus intervenția operativă a C.J.E.F.S.-ului in vederea atragerii la rezolvarea problemelor din mișcarea sportivă a consiliilor populare, cooperativelor a- gricole de producție. Avem in vedere o reorganizare a manifestărilor in prezenta ediție a „Daciadei", o o- rientare in funcție de consiliile unice agroindustriale, ținind cont de posibilitățile și resursele umane și materiale ale întreprinderilor agricole de stat, stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii, cooperativelor de producție, asociațiilor economice de profil din satele județului. Punem accent, în continuare, pe campionatele asociațiilor, pe competiții specifice fiecărui loc de muncă, cupe pe ramuri de producție, competiții feminine, festivaluri cultural-sportive devenite tradiționale, crosuri de masă la fiecare sfirșit de săptămînă. Dacă vor ieși campioni e foarte bine, dar deocamdată pentru noi important este să antrenăm un număr cit mai mare de tineri și vîrstnici la întreceri contind pentru luarea probelor din cadrul complexului polisportiv „Sport și sănătate". De aceea, unele întreceri (crosurile, cursele cicliste) le-am mutat acolo unde pot avea mai mult public : la orașe — pe străzi și pe aleile parcurilor ; la sate — pe ulițe. în acest sens, o experiență bună există mai ales in municipiul Birlad. Anul 1979 va consemna pentru noi și cîteva premiere : festivalul sportului muncitoresc vasluian, „Cupa 2050", festivalul sportiv al fetelor de la sate"....Modul în care au demarat acțiunile de vară ale „Daciadei" in județul Vaslui confirmă nu numai bunele intenții, ci și primele certitudini că numărul celor antrenați în activități sportive sistematice este și poate fi din ce în ce mai mare, că in timp vor putea să apară și performerii. Discutind despre acest dublu obiectiv cu tovarășul Merchea CAlAIȚA, prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S., am reținut numeroase exemple concrete menite să întărească încrederea că in a doua ediție a „Daciadei" județul Vaslui va ieși din anonimat și va apărea la loc mai vizibil în clasamente. Nici nu se va putea altfel, din moment ce baza materială este tot mai generoasă, iar organele locale sprijină tot mai îndeaproape sportul.
Crăciun LALUCI
corespondentul „Scînteli"

înlesnesc vulturului urca
rea. Alții iși fac trambulină 
din munca, modestia și 
bunul simț al semenilor. Ei 
se urcă pe umerii acestora, 
se cocoață pe creștetul lor 
și li se pare că urcușul e 
cit se poate de simplu. 
Înșeală, fură din avutul pu
blic, mituie.se sau se lasă 
mituiți, cumpără conștiința

a coborî totul. Sînt puțini 
oameni cu această predis
poziție înnăscută. Ei sint 
mai degrabă neoameni, aș
chii putrede rămase dintr-o 
societate ireversibil apusă. 

•, Forța Igr e precară și n-ar 
putea asigura o aterizare 
corectă, lipsită de pericole. 
Asupra acestor riscuri ne 
îngăduim să atragem aten

omului de a învinge legile 
naturii, observația lui era 
o chemare indirectă la mo
bilizarea resurselor de in
teligență și di morală din 
om, pentru a se confrunta 
și a supune legile oarbe ale 
naturii, de a se sustrage le
gii gravitației universale. 
Din păcate, unii iși folo
sesc inteligența, cunoștin

Climatul moral al muncii
ca pe o marfă oarecare și-și pavează cu ea dru
murile lor murdare spre 
ascensiune. E ușor să urci 
coborind pe alții, dar nu e 
cinstit și nu e corect. Pre
dispoziția lor păcătoasă de 
a urca viclean, coborind 
umilind și sfidînd pe cei din 
jur, poartă insă in ea ger
menii unei aterizări for
țate intr-o societate profund 
morală, în care capacita
tea personală, munca cin
stită. .omenia, respectul față 
de interesele majore ale 
colectivității veștejesc orice 
tendință de egoism și 
arivism.

Vlaicu se înșela, desigur, 
cind generaliza predispozi
ția omului de a se cobori și

ția în climatul nostru moral 
sănătos.

Omul-om trebuie să știe 
să urce și să coboare cu 
omenie. Viața nu e numai 
urcuș. Cine urcă prin vicle
nie coboară cu dezastre. 
Forța spirituală a omului 
trebuie să se manifeste in 
subjugarea forțelor naturii 
și nu a legilor noastre, care 
emană de la întregul popor și trebuie să fie respectate 
în egală măsură de toată 
lumea, de la mic la mare. 
A înțelege acest lucru mi 
se pare un semn de cultu
ră, de civilizație, de ome
nie și înțelepciune. Ateri
zare era în mintea lui 
Vlaicu un simbol al puterii

țele, inventivitatea și fan
tezia pentru a descoperi căi 
pe care să învingă legile, 
principiile morale și etice 
ale societății. Pentru aceș
tia, aterizarea este, desigur, 
ca și in aviație, foarte grea, 
aș spune cel mai adesea ca
tastrofală, pentru că nimic 
din ceea ce este imoral nu 
rămîne nepedepsit, totul, 
pînă la urmă, se răzbună 
pe neomenie. Predispoziția 
firească a omului din so
cietatea socialistă nu este 
și nu poate fi aceea de a se 
cobori și a cobori totul prin 
acte imorale — dimpotrivă.

In climatul moral al aces
tei societăți, omul caută 
mai mult ca oricind a se

ADUNĂRI FESTIVE CU PRILEJUL 
CELEI DE-A 34-A ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII 

CEHOSLOVACIEI DE SUB DOMINAȚIA FASCISTĂCu prilejul celei de-a 34-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub dominația fascistă, la întreprinderea constructoare de mașini „Unirea" din Cluj-Napoca, la întreprinderea mecanică „Muscel" din Cîmpulung și la Casa de cultură a sindicatelor, din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej au avut loc adunări festive, la care au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, veterani din războiul antifascist, numeroși oameni ai muncii.Despre semnificația Istorică a acestui eveniment în viața poporului cehoslovac prieten au vorbit Maria Cristian, secretar al Comitetului .municipal Cluj-Napoca al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului popular municipal, și Lumir Hanak, ambasadorul R.S. Cehoslovace la București, Ionel Dicu, secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului popular județean, și Jaroslav Harța, consilier al Ambasadei R.S. Cehoslovace, și, respectiv, Ion Drăghici, secretarul comitetului de partid al Combinatului petrochimic din Borzești, și Vladimir Vacla-

Astăzi de la ora 20,30 (ora Bucu- reștiului), în Sala sporturilor din orașul vest-german Kâln, gqngul va anunța deschiderea celei de-a 23-a ediții a campionatelor europene de box, eveniment sportiv tradițional, care, din doi in doi ani, reunește pe cei mai valoroși maeștri ai ringului continental. La această ediție participă boxeri reprezentind 25 de țări, printre care și România. Campionatele programează astăzi, după festivitatea de deschidere, o gală, urmind ca, de duminică 6 mai, să se desfășoare in fiecare zi cite două reuniuni. Galele semifinale vor avea loc joi 10 mai, iar finalele se vor disputa simbătă 12 mai.Campionatele europene de box Koln 1979 constituie, fără îndoială, și o trecere in revistă a potențialului boxului european, înaintea turneului olimpic din 1980. Pentru prima oară in istoria competiției se vor desfășura întîlniri la 12 categorii de greutate, în loc de 11 ca pînă în prezent. După cum se știe, noua categorie — supergrea — va aduce in ring pe boxerii care depășesc greutatea de 91 kg.Pe lista participanților figurează pugiliști experimentați ca, de pildă, Gorstkov (U.R.S.S.) — grea, Savcenko (U.R.S.S.) — mijlociemică, Forster(R.D. Germană) — cocoș, Nowakowski
ÎN CÎTEVA RÎNDURIțor<• Campionatul republican masculin de tenis pe echipe s-a încheiat cu succesul formației Steaua București, urmată de Dinamo, Jiul Petroșani și Tenis Club București. în ultimele două întilniri s-au înregistrat următoarele rezultate : Steaua — Jiul Petroșani 8—1 ; Dinamo —T.C.B. 9—0.• Disputată pe traseul Sinaia — Cheia — Sinaia'(110 km), etapa a doua a competiției cicliste internaționale „Cursa munților" a fost cîști- gată de rutierul român Teodor Vasile. cronometrat în 2h58’07”. în același timp cu învingătorul au sosit Aurel Bobeică (Metalul Plopeni) și Ladislau Pelovsek (Ruda Hvezda — Cehoslovacia).în clasamentul general conduce Constantin Bonciu (Steaua), urmat de A. Filsen (Dinamo U.R.S.S.) la 5”, M. Romașcanu (Dinamo București) la 10”.• în finala turneului zonal feminin de șah de la Zalaegerszeg pe primul loc s-a situat Ivanka (Ungaria) cu 5,5 puncte, urmată de Elisa- beta Pollhroniade (România), Veroczi 

vik, consilier al Ambasadei R.S. Cehoslovace.Vorbitorii au subliniat lupta comună a popoarelor român, ceh și slovac împotriva fascismului, contribuția ostașilor români și sovietici la eliberarea Cehoslovaciei. Ei au relevat, totodată, relațiile tradiționale de prietenie statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, intre cele două țări și popoare. Cei care au luat cuvîntul au subliniat că la baza întăririi continue a relațiilor bilaterale un rol hotărîtor l-au avut întîlnirile și convorbirile fructuoase dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak.Au fost reliefate adîncile prefaceri înnoitoare care au avut loc in anii construcției socialiste în R.S. Cehoslovacă și în Republica Socialistă România, succesele obținute de popoarele cehoslovac și român sub conducerea partidelor lor comuniste în opera de edificare a societății socialiste, succese care bucură deopotrivă cele două popoare prietene.(Agerpres)

(R.D. Germană) — pană, Srednicky (Polonia) — muscă, campioni europeni la Halle (1977), precum și cu- noscuții boxeri Teodor Dinu (România) — cocoș, Andrejkovski (Bulgaria) — pană, Bauch (R.D. Germană) — semigrea, Ribakov (U.R.S.S.) —pană, Ristici (Iugoslavia) — pană, Nato (Franța) — grea, Kacar (Iugoslavia) — mijlociemică, Fanghaenel (R.D. Germană) — supergrea, Vujko- vici (Iugoslavia) — grea și alții.Reprezentanții României concurează la toate categorile de greutate. însă, cu excepția lui Teodor Dinu (categoria cocoș), vicecampion la campionatele europene de la Halle, ceilalți componenți ai formației române participă pentru prima oară la întrecerile continentale. Iată formația țării noastre, în ordinea celor 12 categorii (de la semimuscă la supergrea) : Ion Boboc (A.S.A. Cluj-Napoca) ; Radu Daniel (Steaua) ; Dinu Teodor (Dinamo) ; Titi Cercel (Dinamo) ; Iile Dragomir (Dinamo) ; Carol Hajnâl (Steaua) ; Ion Budușan (Metalul București) ; Vasile Gîrgavu (Steaua) ; Valentin Silaghi (Dinamo) ; Georgică Donici (Dunărea Galați) ; Ion Cernat (Steaua) și Valentin Vrînceanu (Dinamo). Antrenorii echipei sînt Ion Popa și Teodor Niculescu. Printre arbitrii competiției va oficia și Constantin Chiriac (România).
(Ungaria) — cîte 5 puncte, Baum- stark (România), Makai (Ungaria), Eretova și Klimova (ambele Cehoslovacia) — cîte 4,5 puncte etc.Primele trei clasate, respectiv Ivanka, Polihroniade și Verbczi, și-au asigurat calificarea la turneul interzonal al campionatului mondial. Pentru desemnarea celorlalte două calificate, ocupantele locurilor 4—7 vor participa la un turneu de baraj.• în primul tur al probei de dublu femei din cadrul campionatelor mondiale de tenis de masă de la Phenian, perechea Maria Alexandru (România), Wei Lijie (R. P. Chineză) a întrecut cu 3—0 cuplul Kamal, Fahmy (R.A. Egipt). La dublu bărbați, perechea română S. Crișan, S. Doboși a furnizat o surpriză eliminînd cu 3—0 (21—19, 21—19, 21—11) cuplul iugoslav Kosanovici, Kalinici.Rezultate din optimile de finală ale probei de simplu femei : Pak Yong Sun (R.P.D. Coreeană) — Tar kahashi (Japonia) 3—0 ; Zhang Li (R. P. Chineză) — Uhlikova (Cehoslovacia) 3—0 ; Popova (U.R.S.S.) — Vriesekoop (Olanda) 3—2.

înălța pe căi cinstite, prin 
muncă și seriozitate, a se 
perfecționa moral, a se îm
plini pentru a deveni stăpin 
pe legile naturii și pe pro
priul său destin. El participă 
conștient, alături de toți se
menii săi cinstiți, la asana
rea societății de elementele 
nocive, imorale și retrogra
de. El Iși fructifică toate 
forțele creatoare pentru a se 
elibera de tarele morale 
ale lumii burgheze, pentru 
a deveni un om nou, cu o 
etică și o conștiință nouă, 
hotărit să respecte legea 
veche a omeniei românești, 
să nu o coboare, ci să o 
ridice pe o treaptă superi
oară. Aterizările morale, 
prin alienarea omului, ca
tastrofele etice care se mai 
produc din nefericire nu 
mai au astăzi in societatea 
noastră socialistă nici o ex
plicație obiectivă și se cer 
evitate cu desăvirșire. Cu 
nețărmurita lui dragoste de 
om, Vlaicu, acest muncitor, 
inginer și inventator de ge
niu, acest neînfricat Făt- 
Frumos al văzduhului, ar 
fi nespus de fericit dacă ar 
cunoaște astăzi, in luna lui 
mai 1979, climatul moral 
nou, socialist, profund 
uman și educativ, în care 
observația lui începe să nu 
mai fie actuală.

Cronica zilei
Convenție de colaborare. Vineri dimineața a avut loc In Capitală semnarea Convenției de colaborare între uniunile compozitorilor din Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă. Convenția prevede realizarea unor schimburi de delegați, de materiale documentare, discuri și partituri, organizarea de audiții și concerte, in vederea unei mai bune cunoașteri reciproce a muzicii și muzicologiei din cele două țări.Documentul a fost semnat de Petre Brâncuși, președintele Uniunii compozitorilor din țara noastră, șl Zdenko Mikula, președinte executiv al Uniunii compozitorilor din R. S. Cehoslovacă.

★Prin Decret prezidențial, tovarășul Florea Dumitrescu a fost numit ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Socialistă a Uniunii Birmane.
Cursuri sindicale. vlner‘ dimineața s-a deschis la București cursul organizat de Consiliul Central al U.G.S.R. pentru activiștii sindicali ai organizațiilor din numeroase țări ale Africii.La deschidere, participanții au fost salutați de Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central alU.G.S.R., și de Tudorel Postolache, prorector al Academiei „Ștefan Gheorghiu".Din partea cursanților a luat cu- vintul Emmanuel K. Gbolu, secretar al Organizației Unității Sindicale Africane (O.U.S.A.).
Simpozion. Recen‘ 8 Bpârut In librării volumul cu numărul 1 000 din seria nouă a cunoscutei colecții „Biblioteca pentru toți", intitulat „M. Eminescu. Literatura populară". Seria nouă a colecției, care a început să apară din 1960, tot cu un volum din creația marelui nostru poet, a pus la dispoziția cititorilor pînă în prezent 77 milioane exemplare.Cu prilejul apariției numărului jubiliar al colecției „Biblioteca pentru toți", la Biblioteca centrală universitară din București a avut loc vineri un simpozion, la care Ion Stoica, director adjunct al Bibliotecii centrale universitare, Aurel Martin, directorul editurii „Minerva", Nicolae Balotă, Dan Grigorescu și Nicolae Teică au relevat valoarea și semnificația colecției. A urmat un recital de versuri din creația eminesciană, susținut de actori ai teatrului „C. I. Nottara". în holul bibliotecii bucureștene a fost amenajată o expoziție retrospectivă.

★Vineri s-a încheiat Festivalul de poezie și muzică „Alexandru Mace- donski" organizat la Craiova cu prilejul sărbătoririi a 125 de ani de la nașterea poetului.In cursul dimineții, participanții la festival au vizitat expoziția de documente amenajată în casa în care a copilărit poetul, aflată pe o colină din vecinătatea satului Țandăra.în cadrul festivalului a fost deschisă la Liceul de filologie-istorie din Craiova o expoziție de manuscrise, volume și alte materiale constituind mărturii macedonskiene și a avut loc sesiunea de comunicări pe tema: „Macedonski și modernitatea literaturii române".• (Agerpres)
teatre

• A.R.I.A. (la Sala Palatului) : 
Concert extraordinar susținut de 
formația Vocal-instrumentală LOS 
ANGELES JUBILEE SINGERS 
(S.U.A.) — 20.
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Gaițele — 16; 20, (sala A- 
telier) : Zoo — 15,30; 19,30.
• Filarmonica „George Enescu* * 
(sala mică a Palatului) : Recital i 
MARIE THERESE CHAILLEY — 
violă (Franța) — 20.
• Opera Română : Trubadurul

12.30 Teleî
12.35 Curs de limba spaniolă
12.55 Curs de limba franceză
13.15 Concert de prinz
14.15 Corespondenții județeni transmit... 
15,OS Reportaj TV : Pe coordonatele

dezvoltării — Băicol
15.30 Muzică ușoară
15.50 Reportaj : Expoziția artistului Ion 

Gheorghiu, deschisă în sălile Mu
zeului de artă al republicii

16,10 Reportaj TV : Oameni In alb
16.35 Povestea lemnului care etntă. Do

cumentar artistic
17.55 Clubul tineretului
18.35 Săptămlna politică Internă șl in

ternațională
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal

• Substituirea 1 CENTRAL — 15; 
17,30; 20.
• A fost regăsită compania a 7-a:
LUCEAFĂRUL — 14,30; 16,30;
18,30; 20,30, FESTIVAL — 14,30;
16,30; 18.30; 20,30.
• Vis de ianuarie : CAPITOL — 
15; 17,30; 20. GLORIA — 15,45; 18;
20,15.
• Viața merge Înainte : BUCU
REȘTI — 14; 16; 18,15; 20,30, GRI- 
VIȚA — 15,45; 18; 20.15.
• Prima iubire : TIMPURI NOI
— 15; 17,30; 20.
• Police Python 357 : CINEMA 
STUDIO — 10; 13; 16; 19, VICTO
RIA — 14,30; 17,15; 20, DRUMUL 
SĂRII — 15; 17,30; 20.
• Veronica — 9,30; 11,15; 13,15. 
Stepa — 15,30; 18: 20 : DOINA.
• Nea Mărin miliardar : BU- 
ZEȘTI — 15; 17,30; 20.
• Omul cu masca de fier : FERO
VIAR — 15,45; 18; 20,15, MODERN
— 15,45; 18; 20,15.
• Un om In loden : MELODIA
— 15,30; 17,45; 20, FLAMURA —
15,45; 18; 20.15.
• Inspectorul Harry : EXCEL
SIOR — 15,45; 18; 20,15, AURORA
— 14,30; 16,30; 18,30; 20.30, ARTA
— 15; 17,30; 20.
• Tatăl risipitor — 11,45, Adio,
domnule Chips (ambele serii) — 
14, Pe aripile vîntului (ambele se
rii) — 18,30 : CINEMATECA.
• Expresul de Buftea : DACIA — 
15,45; 18; 20,15, PROGRESUL — 16; 
18; 20.
• Clipa î BUCEGI — 15,30; 19,
MIORIȚA — 16; 18.
• Ciocolată cu alune : LIRA — 
15,30; 18; 20, VOLGA — 15,45; 18,15;
20,15.
• Speriațl-1 pe compozitor : FE
RENTARI — 15; 17,30; 20.
• Cobra : COTROCENI — 14,30;
16,30; 18,30; 20,15.
• Brațele Afroditei : GIULEȘTI
— 15,30; 17,45; 20, TOMIS — 15; 
17,30; 20.
• împușcături în stepă : PACEA
— 15: 17.30; 20.
O Napoli se revoltă : FLOREAS- 
CA — 15; 17,30; 20.
• Călcîiul lui Achile : VIITORUL
— 15,30; 17,45; 20.
• Al patrulea stol : POPULAR — 
15,45; 18; 20.
• Cuibul iluziilor : MUNCA •— 
15,30; 19.
• Cadoul vrăjitorului negru 7 
COSMOS — 15; 17,30; 20.
• Cine nu-1 cunoaște pe Kadkln: 
FLACARA — 15,30; 17,45; 20.

— 19.
• Teatrul de operetă : Silvia —
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra**  (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) ; Interviu — 15, 
Alibi — 19,30.
• Teatrul Mic : Zbor de sticlețt
— 15, Să Îmbrăcăm pe cei goi
— 20.
• Teatrul de comedie : Plicul —
19.30.
• Teatrul „Nottara*  (sala Ma-
gheru) : Mița in sac — 15, Mizan
tropul — 19,30, (sala Studio) :
Conversație... — 15,30, Cinci roma
ne de amor — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giu
lești) : Haina cu două fețe —
19.30, (sala Majestic) : A cincea 
lebădă — 15, Goana — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C, Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Omul care 
aduce rîsul — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română“ : Bun venit la Rapsodia 
— 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu*  : Bu
nica se mărită — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă*  : Sfîrlă 
năzdrăvanul — 17.
• Circul București : Năzdrăvă
niile urșilor — 16; 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C, 1 
Egor Bulîciov și alții — 19.

cinema
• Inocentul : PATRIA — 14,30;
17,15; 20, FAVORIT — 15; 17,30; 20.
• Inspectorul șl braconierii : 
SCALA — 15,45; 18; 20,15.

Actualități 
din țări socialiste

U.R.S.S.:
Valorificarea pădurilor siberieneîn U.R.S.S. se desfășoară o vastă activitate pentru valorificarea pădurilor siberiene, una din marile bogății ale țării. în acest sens, in regiunea Habarovsk a început construcția unui nou complex de gospodărire și prelucrare a lemnului care, reunind patru exploatări forestiere, va avea o producție anuală de 2.5 milioane metri cubi. Potrivit calculelor specialiștilor, rezervele de materia] lemnos din valea rîului Skupai. unde se construiește complexul, sînt suficiente pentru exploatare timp de 100 de ani.

R.P.D. COREEANĂ:

Pămînturi smulse mărilorîn R.P.D. Coreeană se desfășoară o amplă acțiune de îndiguiri avînd ca scop transformarea în terenuri cultivabile a pămînturilor smulse mărilor. Pe litoralul de est si de vest au luat ființă numeroase șantiere pe care are loc o puternică desfășurare de forțe. O activitate intensă cunoaște șantierul de îndiguiri din regiunea Ontciun. pe litoralul de vest, unde în sprijinul constructorilor au fost aduse noi utilaje moderne. Pe acest șantier s-a obținut recent un record : in
R.P. UNGARĂ:

Noi construcții de locuințeîn R.P. Ungară se află în construcție noi blocuri de locuințe. De la eliberarea țării, o treime din populația unor localități s-a mutat în locuințe noi.Pornind de la succesele obținute, o recentă plenară a C.C. al P.M.S.U. a hotărît să se adopte un program de măsuri menit să asigure rezolvarea, in linii generale, a problemei locuințelor pînă în anul 1990. Programul prevede construirea a 1 200 000 de locuințe, dintre care 300 000 la Budapesta. în cursul actualului cincinal se vor realiza 440—450 mii de locuințe.
tv

Un alt complex de industrializare a lemnului se construiește în regiunea Irkutsk, ale cărei suprafețe împădurite ocupă 70 milioane de hectare. Pentru valorificarea acestei imense bogății, in regiune se vor construi în următorii ani alte 12 întreprinderi. fiecare avînd o capacitate anuală de producție de un milion de metri cubi. Lemnul prelucrat în noile întreprinderi siberiene va satisface necesitățile cres- cînde de materie primă ale industriei hîrtiei și celulozei situate în alte regiuni ale U.R.S.S., precum și necesitățile de export.

10 ore și jumătate, o singură brigadă a terminat construcția unui dig lung de 2 700 de metri, smul- gindu-se astfel mării 580 hectare.Muncitorii de pe șantierul situat în provincia Pyonganul de Sud și-au asumat sarcina de a recupera din mare în cel de-al doilea plan șeptenal 30 000 de hectare. Folosind elemente prefabricate, constructorii au ridicat în cursul anului trecut zeci de kilometri de diguri.

Ritmul rapid al construcțiilor de locuințe impune o continuă modernizare a industriei de care depinde dezvoltarea spațiului locativ. La Budapesta și în alte orașe funcționează, cu rezultate bune, citeva „fabrici de case". în noul program se prevede ca numărul acestor fabrici să crească. Dacă în prezent „fabricile de case" furnizează panele pentru construcția unei treimi din numărul noilor locuințe, în anul 1990 din aceste prefabricate se vor ridica peste două treimi din noile edificii ale capitalei și altor orașe ale țării.
19,30 Strălucită solie a prieteniei, 

colaborării și solidarității — VI
ZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU ÎN REPUBLICA 
ZAMBIA

20,05 Teleenciclopedia
20,35 Film serial : „In spatele ușilor În

chise". Episodul 9
21,25 Melodii românești de ieri șl de azi 
21,45 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA DIN 4 MAI 1979Extragerea Ii 53 62 15 44 83 75 40 24 79.Extragerea a II-a : 28 14 86 80 3 82 16 88 1.Fond total de cîștigurl : 984 279 Iei, din care 232 357 lei report la categoria 1.
în aceste zile, 

pe Valea Prahovei

Sinaia. Bușteni, Predeal, Po- iana-Brașov. Patru cunoscute stațiuni care oferă în această perioadă condiții excelente pentru o vacanță mai scurtă sau de mai lungă durată. Pe Valea Prahovei se află numeroase discoteci, piscine, jocuri mecanice. Organizatorii turismului asigură vizitatorilor o serie de posibilități pentru a face excursii la cabanele din Bucegi și împrejurimi. Totodată, frumusețea Car- paților poate fi admirată de la înălțimea telefericelor. Din aceste stațiuni se pot face excursii scurte în R.P. Bulgaria.Informații suplimentare și rezervări de locuri pot fi obținute prin oficiile județene de turism sau prin comitetele sindicatelor din întreprinderi și instituții.
• BACTERII CU...

BUSOLĂ. Un cercetător dela Institutul de tehnologie din Massachussetts (S.U.A.) a a- nunțat descoperirea unor bacterii care se deplasează totdeauna spre Polul Nord, utilizînd pentru orientare un „dispozitiv" natural alcătuit din particule de magnetită. Fundația națională pentru științe din S.U.A. apreciază că descoperirea ar putea duce la rezultate foarte importante pe plan terapeutic : se are în vedere posibilitatea fixării unor astfel de particule magnetice pe medicamente care ar putea fi dirijate spre o anumită zonă a organismului uman, prin singe, cu ajutorul unui cimp magnetic localizat. S-a stabilit că bacteriile recoltate in mlaștini și noroaie situate în

emisfera nordică au nevoie de o orientare permanentă după polul magnetic al Pămîntului pentru a găsi mediul optim in care să se dezvolte. Descoperitorul intenționează acum să studieze comportamentul unor bacterii similare din emisfera sudică pentru a afla dacă acestea se deplasează spre Polul Sud.
• CIND TALENTU

LUI ARTISTIC I SE ASO
CIAZĂ CURAJUL. Hamlet a suportat cu succes o operație de cancer, Richard al Ill-lea a depășit o tromboză, regele Lear a reușit să învingă o teribilă maladie musculară... Marele actor Laurence Olivier, care împlinește anul acesta 72 de ani și care a interpretat pe scenă

sau pe ecran toate aceste celebre personaje shakespeareene, a trecut cu bine, dînd dovadă de o extraordinară energie, peste toate aceste grave maladii. Datorită virstei și bolilor prin care a trecut, chipeșul seducător de odinioară interpretează astăzi roluri de bătrîni. Forța sa artistică a rămas insă aceeași, personajele cărora le dă viață caracterizindu-se printr-o extraordinară veridicitate. După ce, in 1976, a interpretat rolul unui sadic, în filmul „Marato- nistul", iar apoi a dat viață unui pensionar în pelicula „Poveste minoră de dragoste", în prezent interpretează, în filmul „Băieții din Brazilia", rolul unui militant social care îșl închină întreaga activitate depistării foștilor criminali de război naziști. Pentru activitatea sa ar

VIOLENTA. Creștereatistică, pentru curajul de care a dat dovadă, Sir Laurence Olivier a primit un Oscar special, al treilea care i s-a decernat de-a lungul carierei sale.
• „VIZIONARUL**  

DIN NEW SOUTH WA
LES. Călătorind prin statul australian New South Wales, un ziarist de la cotidianul „Herald Melbourne" a nimerit intr-o stranie așezare. După multe ezitări, locuitorii i-au mărturisit că așezarea este de fapt reședința sectei religioase „încercarea". Fondatorul acesteia, un fost negustor din Melbourne, care ți-a

luat numele biblic David, propo- văduiește... sfîrșitul apropiat al lumii, împărtășind celor care au timp să-l asculte viziunea sa asupra cataclismului : cerul se va înveșmînta într-o lumină orbitoare, se vor auzi zgomote în- spăimîntătoare, după care lumea se va prăbuși în neființă. Cu o singură excepție : vor ră- mine în viață... membrii sectei, in frunte cu vizionarul ei. Care, între timp, exploatează credulitatea semenilor săi. Are deja peste 70 de discipoli, ce și-au asigurat „supraviețuirea" achi- tind conștiincios sumele ridicate pretinse de proroc...

• ALCOOLUL Șlvertiginoasă a actelor de violență în-tr-o serie de țări ale lumii este în strinsă legătură cu consumul tot mai mare de alcool. Aceastăconcluzie este cuprinsă într-un recent raport al Organizației Mondiale a Sănătății. Specialiștii O.M.S. consideră că 28—86 la sută din crimele și atacurile soldate cu victime omenești se datorează consumului abuziv de alcool. Sub influența alcoolului sint săvîrșite și 13—50 la sută din actele de viol și 24—72 la sută din încăierările sîngeroase. Recrudescența alcoolismului este favorizată de sporirea considerabilă a producției de băuturi spirtoase. Astfel, între 1960 și 1972,producția de vin a crescut cu 20 la sută, cea de băuturi alcoo

lice tari cu 60 la sută, Iar cea de bere cu 80 la sută. Pentru combaterea alcoolismului, care amenință să prejudicieze dezvoltarea economică a multor țări ale lumii a treia și să împovăreze serviciile sanitare din întreaga lume, O.M.S. recomandă, printre altele, reglementarea producerii și vînzării de băuturi alcoolice.
• IN DETRIMENTUL 

PÎNZELOR FREATICE. Intervențiile omului asupra mediului înconjurător au atras după sine in R.F.G., ca de altfel în întreaga Europă centrală, serioase urmări asupra cursurilor de apă. Lucrările de canalizare, schimbarea cursului anumitor rîuri au determinat sporirea vitezei de scurgere a apei in albia riurllor.

ceea ce se dovedește a fi, potrivit oamenilor de știință vest- germani, în detrimentul pînzelor freatice subterane. Astfel, un număr tot mai mare de pîrîuri și izvoare seacă datorită reducerii cantităților de apă înmagazinată subteran. Aceste constatări sint cuprinse în „Atlasul hidrologic", lucrare care reprezintă rezultatul unor cercetări întreprinse timp de nouă ani.
• MEDALIE EIN

STEIN. Pentru comemorarea a o sută de ani de la nașterea lui Einstein, UNESCO a emis o medalie în aur, argint și bronz cu portretul marelui savant. Pe reversul medaliei apar conturul figurii savantului și cele trei ecuații matematice care rezumă contribuția lui la revolu- ționarea fizicii.

mituie.se


PAGINA 6 SCINTEIA — sîmbătâ 5 mai 1979

Deschiderea Anului internațional de solidaritate

cu poporul namibian

Sesiunea solemnă a Consiliului O.N.U.
pentru Namibia

Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu 
primit cu deosebită atenție și viu interes

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). — La 4 mai, la Națiunile Unite 
a avut loc sesiunea solemnă a Consiliului O.N.U. pentru Namibia, 
organism din care face parte și România, dedicată deschiderii Anului 
internațional de solidaritate cu poporul namibian.Adunarea Generală a O.N.U. a hotărit la ultima sa sesiune proclamarea acestui an internațional ca o expresie a solidarității comunității internaționale cu lupta poporului din Namibia pentru înfăptuirea aspirațiilor sale de libertate și independență. Deschiderea Anului internațional în această zi are semnificația simbolică a cinstirii memoriei luptătorilor căzuți pentru eliberarea Namibiei, a victimelor atacului barbar din 4 mai 1978 al Africii de Sud asupra taberei refugiaților namibieni de la Cassinga. unde au fost masacrați sute de refugiați namibieni — bărbați, femei, copii.La sesiune au participat reprezentanți ai statelor membre ale O.N.U., ai diferitelor organe și organizații din sistemul O.N.U., delegați ai mișcărilor de eliberare națională din A- frica australă.Sesiunea a fost deschisă de președintele Consiliului O.N.U. pentru Namibia. Au luat cuvintul Indalecio Lievano (Columbia), președintele celei de-a 33-a sesiuni a Adunării Generale, reprezentantul secretarului general al O.N.U., președinții Consiliului de Securitate, Consiliului O.N.U. pentru Namibia, Comitetului*Adunarea Generală a O.N.U. se va reuni, la 23 mai, pentru a-și relua dezbaterile în problema namibiană — s-a anunțat oficial la sediul din New York al Organizației Națiunilor Unite. Hotărîrea în acest sens, adoptată la recomandarea Consiliului O.N.U. pentru Namibia, a fost determinată de refuzul regimului rasist de la Pretoria de a accepta proiectul de soluționare politică a problemei namibiene, aprobat în cadrul Consiliului de Securitate.LUSAKA 4 (Agerpres). — Un comunicat al Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), pu-

UNESCO trebuie să-și aducă o contribuție sporită 
la rezolvarea problemelor majore ale omenirii 

Intervenția reprezentantului țârii noastre la sesiunea 
Consiliului Executiv al UNESCOPARIS 4 (Agerpres). — La 3 mai au început, la sediul UNESCO din Paris, lucrările sesiunii de primăvară a Consiliului Executiv al UNESCO. Directorul general al UNESCO, Amadou-Mahtar M’Bow, a prezentat raportul cu privire la principalele activități ale organizației in perioada care a trecut de la ultima sesiune a Consiliului executiv.în cadrul dezbaterilor pe marginea raportului, reprezentantul țării noastre, ambasadorul Valentin Lipatti, vicepreședinte al consiliului, a subliniat necesitatea ea UNESCO să-și aducă, in domeniile sale de competență, o contribuție sporită la rezolvarea problemelor majore cu care este confruntată omenirea. Deși in ultima vreme pe arena internațională au apărut fenomene și tendințe negative, care pun în pericol independența, pacea și securitatea po- poafelor — a subliniat vorbitorul — ceea ce caracterizează viața internațională este voința popoarelor de a-și

Zilele trecute s-au încheiat la Geneva lucrările sesiunii de primăvară 
a Comitetului de dezarmare. Cu o componență mai largă in raport cu 
fosta Conferință a Comitetului de dezarmare, așezat pe baze mai demo
cratice ale căror linii generale au fost trasate de sesiunea specială a 
Adunării Generale a O.N.U. dedicată dezarmării, noul comitet și-a început 
activitatea sub privirile pline de speranță ale statelor iubitoare de pace, 
concentrind atenția guvernelor și opiniei publice internaționale interesate 
in crearea unei lumi mai drepte și mai juste, a unei lumi fără arme in 
care raporturile dintre state să fie întemeiate pe eliminarea completă a 
forței și a amenințării cu forța, pe înțelegere și respect reciproc. *■

ROMA 4 (Agerpres). — Odată cu începerea oficială a campaniei electorale in vederea alegerilor legislative anticipate de la 3 și 4 iunie, în Italia se remarcă o recrudescență a terorismului. Numai în cursul zilei de joi, informează agenția ANSA, grupările teroriste, între care „Brigăzile roșii", au comis trei atentate împotriva unor sedii și personalități ale Partidului Democrat-Creștin, unul dintre ele vizîndu-1 direct pe secretarul general al democrației creștine, Benigno Zaccagnini. Asupra domiciliului din Roma al lui Zaccagnini au fost trase, joi seara, rafale de arme automate.Joi după-amiază. Federația unitară a celor trei centrale sindicale italiene (C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L.) a organizat o grevă națională de o oră pen
NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). — Președintele Comitetului special permanent al O.N.U. pentru studierea problemei exercitării drepturilor inalienabile ale poporului palestinian, Medoune Fall (Senegal), a adresat Consiliului de Securitate o scrisoare în care își exprimă îngrijorarea în legătură cu o decizie recentă a guvernului israelian de a înființa două noi așezări în teritoriile arabe ocupate. Hotărîrea în acest sens, se relevă în scrisoare, este incompatibilă cu numeroase rezoluții ale Consiliului de Securitate și Adunării Generale.CAIRO 4 (Agerpres). — Egiptul a cerut convocarea unei conferințe islamice la nivel înalt consacrată examinării problemei sectorului arab al

Ia punct a unor noi arme de nimicire in masă, pentru asumarea de către toate statele posesoare de arme nucleare a angajamentului de a nu folosi astfel de arme împotriva statelor care nu dețin armament nuclear.Climatul politic nou, creșterea încrederii intre state, pe care, in concepția României și a altor state, le-ar determina înfăptuirea acestor măsuri ar asigura, fără îndoială, condițiile necesare pentru trecerea in continuare la măsuri de dezarmare mai substanțiale, cum sint : desființarea bazelor militare străine, retragerea trupelor străine de pe teritoriile altor state, lichidarea blocurilor militare și in primul rind a

N.AT.O. și a Pactului de Ia Varșovia.înțelegerea adevărului axiomatic că înfăptuirea procesului de dezarmare trebuie să pornească de la necesitatea asigurării unui echilibru al raportului de forțe nu prin acumularea continuă de armament, ci prin reducerea treptată a acestuia sub un control internațional a făcut ca viziunea constructivă a țării noastre privind problemele dezarmării, și ansamblul de măsuri propuse, să fie apreciate pentru caracterul lor realist, pentru avantajele pe care Ie prezintă sub aspectul punerii lor imediate in practică.O contribuție esențială a adus delegația română Ia elaborarea și adoptarea regulilor de procedură ale noului * organism. Prezentarea, cu mult timp înainte de începerea sesiunii. a primului proiect al regulilor de procedură de către România a facilitat mult cristalizarea pozițiilor statelor în legătură cu aspectele esențiale ce au făcut obiectul negocierilor. Este meritul documentului românesc de a fi pus de la început accentul pe necesitatea ca negocierile din comitet să se desfășoare in afara alianțelor militare

Nu întîmplător la deschiderea lucrărilor comitetului reprezentanții majorității statelor reprezentate in noul organism au dat expresie, în declarațiile lor inaugurale, încrederii că noul organism va putea, prin contribuția comună a tuturor statelor, să imprime un curs nou negocierilor de dezarmare, să le orienteze pe făgașul faptelor concrete, al unor acțiuni urgente și eficiente de limitare a cursei înarmărilor și de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară. Multitudinea de propuneri și sugestii formulate cu această ocazie au confirmat, încă o dată, preocuparea statelor față de consecințele profund îngrijorătoare pe plan politic, economic și social ale cursei tot mai frenetice a înarmărilor, obstacolele pe care sporirea tot mai accentuată a arsenalelor militare Ie pune în calea dezvoltării pașnice a popoarelor. Ele au evidențiat totodată că dezarmarea constituie astăzi tina dintre problemele cardinale ale vieții internaționale contemporane, de soluționarea căreia depind in mod direct pacea ș> securitatea statelor, bunăstarea popoarelor, existența însăși a umanității.Cum era de așteptat, lucrările acestei prime sesiuni desfășurate de-a lungul a trei luni au fost concentrate aproape în exclusivitate asupra stabilirii cadrului procedural și organizatoric al activității viitoare a comitetului. Este știut că documentul final al sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. dedicată dezarmării a stabilit doar jaloanele principale ale acestui cadru. A revenit primei sesiuni a comitetului sarcina de a detalia și preciza cit mai limpede aceste direcții generale, in spiritul nou, democratic pe care sesiunea specială a hotărit să-l imprime negocierilor de dezarmare.Reprezintă, desigur, un rezultat pozitiv al primei sesiuni, faptul că s-a reușit, după negocieri dificile și anevefioase, să se adopte regulamentul de procedură al comitetului, să se stabilească ordinea de zi a activității pe anul in curs și să se alcătuiască un program de lucru concret. Merită subliniat, de asemenea, că la negocierea acestor probleme au luat parte, in condiții de egalitate, toate statele membre, fiecare avind posibilitatea de a formula și susține propriile sale idei și propuneri și de 

special al O.N.U. pentru problemele decolonizării, Comitetului^ special al O.N.U. împotriva apartheidului, președinții grupurilor regionale, reprezentanți ai mișcărilor' de eliberare națională. A luat, de asemenea, cu- vîntul reprezentantul S.W.A.P.O. la O.N.U.în cadrul sesiunii solemne au fost prezentate mesajele tfansmise de numeroși șefi de stat și de guvern cu prilejul deschiderii Anului internațional de solidaritate cu poporul namibian.Cu deosebită atenție și viu interes a fost primit mesajul președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.Mesajul, care a fost apreciat de inalte oficialități ale O.N.U. și de reprezentantul S.W.A.P.O. ca o nouă contribuție a președintelui României la lupta generală pentru eradicarea rinduielilor colonialiste și de apartheid din Africa australă, la eforturile Națiunilor Unite pentru asigurarea independenței Namibiei, in sprijinul luptei drepte a poporului namibian pentru eliberare națională, pentru înfăptuirea idealurilor sale de libertate și demnitate, va fi distribuit ca document oficial al O.N.U.*blicat la Lusaka, relevă că regimul rasist de la Pretoria pregătește noi provocări armate împotriva Zambiei și Angolei — state africane independente.în același timp, continuă declarația S.W.A.P.O., în Namibia autoritățile de ocupație rasiste au trecut la noi arestări in masă în rindul activiștilor S.W.A.P.O. și al tuturor acelora care se pronunță împotriva ocupației R.S.A. în Namibia.Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest reafirmă hotărîrea sa de a continua lupta pînă la deplina independență a Namibiei, în pofida oricăror acte ilegale și provocări ale regimului rasist din R.S.A.

întări independența și suveranitatea, dorința lor de a trăi in pace, pe baza respectării egalității în drepturi și a neamestecului în treburile interne, voința lor de a valorifica resursele materiale și umane de care dispun pentru dezvoltarea economică și culturală, prin eforturi proprii și pe baza colaborării internaționale, voința popoarelor de democratizare a relațiilor internaționale, de consolidare și de adîncire a cursului destinderii, pentru reglementarea tuturor diferendelor prin mijloace exclusiv pașnice. Pentru atingerea acestor obiective — a spus vorbitorul — România și președintele ei acționează neincetat pe arena internațională. In acest context, a fost relevat faptul că UNESCO trebuie să aducă o contribuție tot mai mare la instaurarea unor noi relații democratice și echitabile intre națiuni, pe baza cărora să se edifice securitatea și bunăstarea popoarelor, să poată fi instaurată o nouă ordine economică și politică internațională.

a-și aduce contribuția originală la adoptarea unor documente corespunzătoare.Pornind de la obiectivele fundamentale ale politicii țării noastre de pace, securitate și progres, de la concepția președintelui Nicolae Ceaușescu privind necesitatea arză
IA ÎNCHEIEREA SESIUNII DE PRIMĂVARĂ A NOULUI COMITET DE DEZARMARE

Prin mobilizarea voinței politice a statelor, 
spre înfăptuirea unor măsuri concrete 

și eficiente de dezarmare
toare a adoptării unui ansamblu de măsuri eficace și imediate in vederea opririi cursei inarmărilor. România a avut o participare activă, recunoscută și apreciată in cadrul comitetului pentru contribuția concretă adusă la buna desfășurare a lucrărilor.în acest sens, România a cerut ca în definirea rolului ce revine Comitetului de dezarmare un loc prioritar să-I ocupe convenirea de urgență asupra unor măsuri care să asigure oprirea cursei înarmărilor, încetarea alocării oricăror noi mijloace financiare pentru creșterea potențialului militar al statelor, și in primul rind al celor puternic înarmate. A fost reafirmată, cu toată tăria, propunerea bine cunoscută a țării noastre privind înghețarea cheltuielilor militare, a efectivelor armate și a armamentelor la nivelul actual, in vederea trecerii ulterior la reducerea lor treptată, intr-o primă etapă, cu 10-15 la sută. în același context, România s-a pronunțat pentru accelerarea negocierilor in vederea opririi tuturor experiențelor cu arma nucleară, pentru interzicerea punerii

CONVORBIRI ECONOMICE ROMANO-IUGOSLAVEBELGRAD 4 (Agerpres). — Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a avut la Zagreb o convorbire cu Emil Lud- wiger, vicepreședinte al Consiliului Executiv al R. S. Croația.
Rezultatele alegerilor legislative din Anglia

Noul prim-ministru — Margaret Thatcher, 
liderul Partidului ConservatorLONDRA 4 (Agerpres). — Victoria în alegerile legislative din Marea Britanie și Irlanda de Nord, desfășurate joi, a revenit — potrivit datelor neoficiale transmise de agenția Reuter — Partidului Conservator, care a obținut 339 de mandate din cele 635 ale Camerei Comunelor. Candidații Partidului Laburist au învins în 268 de circumscripții, iar cei ai Partidului Liberal în 11. Un număr de 17 mandate au fost obținute de alte formațiuni politice mai mici din Scoția, Țara Galilor, Irlanda de Nord etc.Conservatorii dețin un plus de 43 de locuri, față de totalul deputatilor tuturor celorlalte partide politice reprezentate în Parlament. Este cea mai mare diferență de voturi din 1966, cînd laburiștii (avîndu-1 ca lider pe Sir Harold Wilson) au cîști- gat la o diferență de 99 de mandate.Ca urmare a înfrîngerii Partidului Laburist, liderul acestei formațiuni politice, premierul James Callaghan, a fost primit, vineri, în audiență la Palatul Buckingham de regina Eli- sabeta a II-a, pentru a-și prezenta demisia.Tot vineri, suverana britanică a primit-o pe Margaret Thatcher, liderul conservatorilor, încredințîndu-i

ITALIA: Puternice proteste împotriva 
escaladării violenței și subversiunii

ORIENTUL MIJLOCIU

Cu acest prilej, au fost discutate posibilitățile de extindere, în continuare, a colaborării economice dintre România și Iugoslavia și, în acest cadru, a cooperării dintre organizațiile românești și întreprinderi croate.

oficial funcția de prim-ministru. Componența noului cabinet (cel de-al 12-lea din perioada postbelică) va fi anunțată, probabil, la sfîrșitul acestei săptămîni.
★

Margaret Thatcher, noul premier 
al Marii Britanii, s-a născut la 13 
octombrie 1925 in localitatea Grant
ham din comitatul Lincolnshire, in 
estul Angliei. Înainte de a intra în 
viața politică, a lucrat ca cercetă
tor la Universitatea Oxford și chi
mist la o firmă de materiale plas
tice. în 1954 a obținut diploma de 
avocat, specializîndu-se in dreptul 
fiscal. A aderat la Partidul Conser
vator spre sfirșitul celui de-al doi
lea război mondial; in 1959 a obți
nut primul mandat in Camera Co
munelor, ca deputat al circumscrip
ției Finchley, din nordul Londrei, 
pe care o reprezintă și in prezent. 
In 1970, cînd Partidul Conservator 
a revenit la putere, a deținut postul 
de ministru al științei și invățămin- 
tului. In 1975. a devenit lider al 
Partidului Conservator, succedin- 
du-i lui Edward Heath, în urma 
pierderii alegerilor generale din 
1974.

Este căsătorită și are doi copii.

tru a protesta împotriva atentatelor. Secretariatul general al Partidului Comunist Italian a dat publicității un comunicat, afirmînd, între altele, că noile atentate constituie un nou pas în aplicarea planului forțelor reacționare privind lichidarea instituțiilor democratice și crearea în țară a unei atmosfere de gravă tensiune. în a- ceeași zi, la Roma a avut loc o puternică demonstrație publică de condamnare a terorismului, la care au participat zeci de mii de persoane, în frunte cu liderii principalelor partide politice și secretarii centralelor sindicale. Luînd cuvîntul cu acest prilej, primul ministru, Giulio Andreotti, a reafirmat voința unanimă a poporului italian de a se opune cu fermitate subversiunii și violenței.
Ierusalimului, considerată a avea 0 importanță deosebită pentru instaurarea păcii în Orientul Mijlociu, informează agenția M.E.N. Reluînd un comunicat al Ministerului egiptean al Afacerilor Externe, agenția citată precizează că viitoarea conferință a miniștrilor de externe din țările islamice, programată să se desfășoare începînd de la 8 mai în orașul Fes (Maroc), trebuie să pregătească reuniunea la nivel înalt în problema Ierusalimului.CAIRO 4 (Agerpres). — Republica Arabă Egipt a hotărît să rupă relațiile diplomatice cu Republica Djibouti, ca răspuns la o măsură similară adoptată de această țară față de Egipt.
și a grupărilor închise de state, iar consecvența cu care delegația țării noastre a insistat asupra acestei chestiuni a dus la consacrarea expresă in regulament a principiului potrivit căruia toate statele membre participă la lucrări în condiții de deplină egalitate, ca state independente, in conformitate cu principiul egalității suverane înscris în Carta O.N.U.Punînd capăt practicilor dezbaterilor închise ale fostei Conferințe a Comitetului de dezarmare, care erau in contradicție flagrantă cu interesul vital al tuturor statelor față de dezarmare, practici împotriva cărora România s-a pronunțat constant, ședințele plenare ale noului 

comitet au caracter public, procedurile sale dau dreptul statelor care nu sint membre să asiste Ia dezbateri, să prezinte propuneri și documente de lucru proprii și să intervină în negocieri pentru susținerea lor.Stabilirea ordinii de zi și a programului de lucru al comitetului au constituit, de asemenea, obiective de bază ale participării delegației române. Țara noastră a insistat ca agenda comitetului să reflecte cu fidelitate măsurile de dezarmare propuse de diferite state, cuprinse în documentul final al sesiunii speciale și să răspundă sarcinilor puse în fața comitetului de Adunarea Generală a O.N.U. prin rezoluțiile sale. Pe această bază, ordinea de zi cuprinde. in forma sa finală, direcțiile generale de acțiune permanentă a comitetului, printre care complexul de probleme ale dezarmării nucleare, reducerea bugetelor militare, măsuri de creștere a încrederii, alte măsuri colaterale de dezarmare, cît și un număr limitat de teme ce vor face obiectul negocierilor pe anul în curs.

Președintele Birmaniei 
a primit pe 

ambasadorul RomânieiRANGOON 4 (Agerpres). — Președintele Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, U Ne Win, a primit pe Florea Dumitrescu, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Birmania.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a fost transmis președintelui U Ne Win un călduros salut și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare pentru poporul birmanez.La rîndul său, președintele U Ne Win' a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu calde urări de sănătate, fericire, succese în activitatea sa de înaltă răspundere, de progres și prosperitate pentru poporul român.în cadrul întîlnirii a fost exprimată dorința reciprocă de dezvoltare a relațiilor dintre România și Birmania în interesul ambelor popoare, al păcii. înțelegerii și colaborării internaționale. Totodată, a fost evidențiat faptul că există multiple posibilități de extindere și diversificare a raporturilor economice și comerciale dintre cele două țări prietene.
Declarație comună 

bulgaro — vest-germanăSOFIA 4 (Agerpres). — Convorbirile între Todor Jivkov, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, și cancelarul federal al R.F.G., Helmut Schmidt, s-au încheiat prin semnarea unei declarații comune, în care se afirmă dorința părților de a dezvolta relațiile între cele două țări.în cadrul schimbului de păreri referitor la situația internațională, părțile au acordat o atenție deosebită securității și cooperării în Europa, subliniind că nu există o altă alternativă decit întărirea păcii și lărgirea procesului destinderii. în context a fost exprimată speranța că reuniunea de la Madrid din anul 1980 se va încheia cu rezultate pozitive.

agențiile de presă transmit:
La Ambasada română din 

Stockholm a fost organizată o 
seară culturală românească. Cu 
acest prilej a fost subliniată 
semnificația deosebită a cuceri
rii independenței de stat a 
României și prezentate aspecte 
ale bogatei aotivități internațio
nale a țării noastre.

în orașul columbian Popayan, 
capitala departamentului Cauca, 
s-au desfășurat Zilele, culturii 
românești. Cu acest prilej, la 
Universitatea Cauca a fost pre
zentată o expoziție fotodocu- 
mentară românească, au avut 
loc expuneri pe teme privind 
construcția societății socialiste 
multilateral dezvoltate in țara 
noastră, la care au participat 
numeroși profesori și studenți.

Aflate de peste două săptă
mîni intr-un turneu in Italia, o 
formație din orchestra simfonică 
și corul Radioteleviziunii ro
mâne au prezentat spectacole în 
zece mari orașe italiene.

Există, astfel, premise ca în practica comitetului să se stabilească un mod de lucru nou, mai eficient, ca întreaga sa activitate să fie orientată asupra unor măsuri concrete de dezarmare stabilite pe baza unor criterii obiective, izvorite din rezultatele O N.U. și nu din înțelegerile realizate in afara comitetului.Un moment important al dezbaterilor privind stabilirea ordinii de zi și a programului de lucru l-a constituit prezentarea de către delegația U.R.S.S., împreună cu delegațiile altor state socialiste, a propunerii de pregătire a unor negocieri concrete în vederea încetării producției de arme nucleare, reducerea treptată a acestora pînă la eliminarea lor completă. Devenind coautoare la această propunere și aducînd, totodată, o contribuție activă la includerea sa in programul de lucru al comitetului, țara noastră a sugerat ca, paralel cu negocierea încetării producției de arme nucleare și reducerea lor pină Ia lichidarea totală a acestora să se acționeze pentru interzicerea definitivă a 'folosirii armei nucleare și renunțarea de către toate statele la folosirea forței in relațiile dintre ele. măsură prevăzută, de altfel, și în recenta Declarație de la Moscova a statelor participante la Tratatul de la Varșovia. Această sugestie, precum și ideile concrete prezentate în comitet în legătură cu organizarea modului de examinare a propunerii sovietice au fost apreciate de către delegația U.R.S.S. ca un sprijin util în promovarea acestei inițiative.S-a încheiat astfel o primă etapă, cea organizatorică, a Comitetului de dezarmare. Dispunind de reguli de procedură mai democratice. care reflectă mai bine transformările profunde petrecute pe planul relațiilor dintre state, de o ordine de zi mai flexibilă, capabilă să răspundă în mai mare măsură îngrijorării crescinde a statelor față de proporțiile cursei înarmărilor, comitetul constituie un cadru nou, mai adecvat începerii de negocieri eficiente cu rezultate practice pe planul măsurilor de dezarmare.Depinde, firește, de voința politică a statelor, de unirea eforturilor tuturor popoarelor, pentru a valorifica avantajele oferite de noul for de negociere și a urni problematica dezarmării din stadiul dezbaterilor generale SDre faza negocierilor reale, a adoptării unor măsuri eficace de reducere și apoi de eliminare a instrumentelor de distrugere, des- chizînd astfel perspectiva unei lumi fără arme și războaie, corespunzător aspirațiilor celor mai fierbinți ale umanității.
Gh. TINCA

Adunare la Beijing consacrată celei de-a 60-a 
aniversări a Mișcării de la „4 Mai“BEIJING 4 (Agerpres). — în marea sală a Adunării Reprezentanților Populari din Beijing a avut loc, joi seara, sub auspiciile C.C. al Ligii Tineretului Comunist din China, o a- dunare consacrată celei de-a 60-a a- nivețsări a Mișcării de la „4 Mai" — acțiune revoluționară a tineretului și intelectualității de importanță deosebită în istoria modernă a Chinei, care a marcat începutul noii revoluții democratice din țară, al luptelor pentru schimbări profunde în viața socială și politică a Chinei.Au luat parte tovarășul Hua Guo- feng, președintele C.C. al P.C. Chinez, alți conducători de partid și de stat chinezi.

★în capitala R. P. Chineze s-au deschis lucrările sesiunii Comitetului Federației tineretului din întreaga Chină și cele ale celui de-al 19-lea Congres al federației studenților din întreaga Chină. Hua Guofeng, președintele C.C. al P.C. Qiinez, pre
VIENA: Decernarea

Scriitorul Siito Andrâs printre laureații din acest an
VIENA 4 (Agerpres). — In 

prezența președintelui federal al 
Republicii Austria, dr. Rudolf 
Kirchschlaeger, la Academia 
Austriacă de Științe a avut loc 
festivitatea academică prilejuită 
de decernarea premiilor „Got
tfried von Herder" pe anul 1979. 
Printre laureații acestui presti
gios premiu pe acest an se află 
Siito Andrâs, scriitor din Re
publica Socialistă România. Pre- 
zentindu-l pe laureatul din 
România, profesorul universitar 
dr. Dietrich Gerhardt a evocat 
bogata operă literară a scriito
rului, ca și activitatea sa pe plan 
politic și social, ca deputat in 
Marea Adunare Națională și 
vicepreședinte al Uniunii scrii

Primire la Varșovia. Ed- ward Gierek, prim-secretar al ,C.C. al P.M.U.P., l-a primit pe senatorul american Edmund Muskie, reprezentant personal al președintelui S.U.A. în cursul convorbirii care a avut loc cu acest prilej au fost discutate căile în vederea dezvoltării relațiilor bilaterale, îndeosebi în domeniile economic și financiar.
Secretarul general al 

O.N.U., Kurt Waldheim, a efectuat o scurtă vizită la Tokio, In cursul căreia a avut, vineri, convorbiri cu Masumi Esaki, ministrul comerțului internațional și al industriei, care asigură interimatul funcției de șef ai guvernului nipon pe perioada cit
CapriciiCapriciile vremii continuă să-și facă simțită prezența in diverse puncte ale Europei. Astfel, în cursul zilei de vineri, in capitala R. F. Germania — Bonn a ...nins. Serviciile meteorologice vest-germane au avertizat, totodată, asupra pericolului de ingheț, fenomen cu totul neobișnuit în această perioadă a anului. Un val de aer rece s-a abătut și asupra Austriei. în majoritatea regiunilor acestei țări mercurul termometrelor a scăzut pînă la zero grade, iar în zonele de deal și de munte a nins. în unele locuri, grosimea stratului de zăpadă a atins 80 de centimetri, iar viteza vintului a fost de aproape 100 de kilometri pe oră. Pe șosele s-au produs perturbări ale traficului de automobile.CAIRO 4 (Agerpres). — Joi, în provincia egipteană Assuan a plouat torențial, aversele provocînd distru-

Președintele Academiei de științe a U.R.S.S. despre

Perspectivele energeticii
Sub titlul „Perspecti

vele energeticii", acad 
A. Aleksandrov, pre
ședintele Academiei de 
științe a U.R.S.S., se o- 
cupă, in ziarul „Izves
tia", de nevoile energe
tice ale societății mo
derne și ajutorul pe cate 
știința il poate acorda 
omului in acest do
meniu. Energetica este 
în esență baza econo
miei, tehnicii și a vieții 
oamenilor in zilele noas
tre — scrie savantul so
vietic. La începutul a- 
cestui secol, consumul 
de energie in lume s-a 
dublat in aproximativ 50 
de ani, spre mijlocul 
secolului, dublarea s-a 
produs deja in 30 de am, 
iar acum se produce in 
15—20 de ani. în cele 
mai avansate țări con
sumul de energie elec
trică se dublează in a- 
proximativ zece ani.

Prin ce se explică a- 
ceastâ creștere vertigi
noasă ? S-ar putea cre
de că, dacă procesele 
tehnologice se perfecțio
nează, ar trebui să se 
consume mai puțină, e- 
nergie electrică pe tona 
de produs. Așa se și in- 
timplă in realitate . per. 
fecționarea tehnologiei 
determină creșterea pro
ducției pe kWh consu
mat. Dar populația lu
mii crește destul de 
rapid, și aceasta face 
necesară mărirea pro
ducției. Acum, populația 
planetei noastre este de 
aproape 4,5 miliarde oa
meni, iar pină la sfirși

tul secolului ea va n- 
junge la 6—6,5 miliarde.

în afară de aceasta, in 
lume are loc procesul 
industrializării. El cere 
cantități suplimentare 
de metal, mase plastice 
și altele pentru un lo
cuitor, ceea ce face să 
crească, de asemenea, 
consumul de energie.

Necesitatea sporirii 
recoltelor medii de pro
duse agricole face, de 
asemenea, să crească 
consumul de energie 
pentru prelucrarea pă- 
mintului și pentru pro
ducția de îngrășăminte.

Rezervele mondiale de 
petrol și gaze sint limi
tate. Dacă ar fi să ținem 
cont de creșterea con
sumului de energie, ele 
pot fi epuizate in 20 siu 
maximum 50 de ani.

S-ar părea că ome
nirea se află in fața 
perspectivei triste a unei 
crize energetice apro
piate și totale. Totuși, 
o politică energetică în
țeleaptă și folosirea rea
lizărilor științei oferă 
omenirii posibilitatea să 
evite această criză. E- 
nergia atomică și căr
bunele oferă in princi
piu posibilitatea punerii 
energeticii pe temelii 
noi.

Trebuie recunoscut 
faptul că apariția ener
geticii atomice pe arena 
mondială este legată de 
anumite greutăți. Desi
gur, energetica atomi
că are ca aspect nefa
vorabil major existen

în cadrul adunării — relatează a- genția China Nouă — președintele Hua Guofeng a rostit o cuvintare in care a subliniat importanța Mișcării de Ia „4 Mai" pentru istoria revoluției chineze. El a adresat tineretului chemarea să țină pasul cu timpul, să preia și să ducă mai departe tradiția revoluționară glorioasă a mișcării din 1919 și să devină o forță de prim ordin în îndeplinirea cu succes a programului de modernizare socialistă a țării.Cu prilejul aceleiași aniversări, menționează agenția China Nouă, vineri s-a desfășurat la Universitatea din Beijing — locul de pornire a Mișcării de la „4 Mai" 1919 — o mare adunare comemorativă.* mierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, împreună cu âlți membri din conducerea de partid și de stat, s-a intilnit joi cu delegații prezenți la cele două reuniuni.Cu acest prilej, președintele Hua Guofeng a rostit o cuvintare.
premiilor „Herder"

torilor. S-a scos in evidență fap
tul că Siito Andrâs, deși scrie 
în maghiară, limba sa maternă, 
este un scriitor al României noi, 
personalitatea sa literară bucu-j . 
rindu-se de toate posibilități'/ 
de afirmare, iar operele sale de o apreciere cu totul deosebită!

La festivitatea decernării pre
miului „Herder" au participat 
Hertha Firnberg, ministrul știin
ței și cercetării, Willibald Pahr, 
ministrul afacerilor externe, In
grid Leodolter, ministrul sănătă
ții, reprezentanți ai vieții cultu
rale și științifice austriece, șefi 
ai unor misiuni diplomatice 
acreditați in Austria. A fost de 
față Octavian Groza, ambasado
rul României la Viena.

primul ministru, Masayoshi Ohira, se află in S.U.A., și cu alte oficialități nipone. El a conferit, de asemenea, cu James Hester, rectorul Universității O.N.U. din Tokio.
La Geneva a avut loc °nouă întilnire a conducătorilor delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la negocierile bilaterale privind limitarea armamentelor strategice ofensive.
fi încetat din viață ce> mal bătrin locuitor din Chile, Natalio Garcia Valderrama, care împlinise 127 de ani. La fel ca marea majoritate a longevivilor, Valderrama n-a fumat și n-a consumat alcool. Soția lui este in viață și are 1U7 ani.

e vremiigerea unor locuințe și întreruperea traficului feroviar din zonă. Autoritățile locale au inițiat măsuri de ajutorare a celor care au avut de suferit de pe urma ploilor torențiale — fenomen cu totul neobișnuit îh zona Assuanului, căreia ii este caracteristic un climat cald și secetos, pe întreaga durată a anului.WASHINGTON 4 (Agerpres). — Tornade puternice s-au abătut asupra unor zone din statele americane Arkansas, Texas și Tennessee, provocînd moartea a patru persoane și rănirea mai multor zeci. S-au înregistrat pierderi materiale evaluate la citeva milioane de dolari. Pe de parte, apele riului Yukon s-au revărsat în zona localității Dawson City, cauzind mari distrugeri. Nivelul apelor, care au inundat străzile orașului, a atins, la un moment dat, 3,70 m.

ta unor reziduuri ra
dioactive. Aceasta este 
o problemă tehnică im
portantă, dar ea poate 
fi rezolvată sigur șl pe 
orice scară a dezvoltării 
energeticii.

Care sint resursele de 
combustibil nuclear pe 
Pămint ? Poate oare 
rezista omenirea cu a- 
ceste rezerve ? Potrivit 
aprecierilor, cele 4 mili
oane tone de uraniu, re
lativ ieftin, bun pentru 
scopuri energetice, sint 
destul de puține.

Comblnind insă in 
reactoarele atomice pro
cesul fisiunii cu pro
cesul formării unui nou 
combustibil nuclear — 
plutoniul — se poate 
realiza un sistem care, 
in ansamblu, nu numai 
că nu consumă combus
tibil, ci il sporește chiar 
cantitativ.

Prin urmare, 1 kg de 
uraniu nativ poate oro- 
duce energie de 20—30 
de ori mai multă decit 
in reactoarele obișnuite.

Dacă vom combina 
reactoarele cu neutroni 
lenți, care produc ener
gie și care consumă ura
niu 235 sau plutoniu, cu 
reactoare cu neutroni 
rapizi, sau le vom com
bina cu reactoare ter
monucleare, care produc 
in afară de energie și 
plutoniu ce poate fi fo
losit ulterior pentru ex
tinderea energeticii, ne
voile economiei națio
nale pot fi asigurate pe 
o perioadă, practic neli
mitată.
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