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PARTIDUL COMUNIST ROMÂN 
CONDUCĂTOR GLORIOS 

AL UNUI POPOR GLORIOS
„Tot ceea ce s-a înfăptuit în țara noastră datorăm faptului că clasa 

muncitoare, masele populare au avut în partid un conducător încercat, 
care a știut întotdeauna să țină sus steagul luptei revoluționare, să con
ducă neabătut poporul nostru pe calea revoluției socialiste, a socialis
mului, spre victorie, spre măreția României".

NICOLAE CEAUȘESCUSe împlinesc astăzi 58 de ani de la acea memorabilă zi de 8 mai, cind reprezentanții socialiștilor români întruniți în congres au ho- tărit, prin vot unanim, transformarea Partidului Socialist în Partidul Comunist Român. în îndelungata existență a mișcării noastre muncitorești, crearea Partidului Comunist Român a deschis o etapă nouă, superioară, atit pe plan politic și ideologic, cît și organizatoric. Clasa muncitoare, întregul nostru popor au dobîndit o forță de avangardă, înarmată cu o concepție științifică despre lume și societate, puternic organizată și consecvent revoluționară, in măsură să conducă la victorie lupta lor pentru înnoirea societății.

X-lea și al XI-lea, în care construcția noii orinduiri a intrat intr-o etapă superioară, etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Investigarea adincă, temeinică, a realităților economico-sociale ale țării, înlăturarea energică, cu curaj a unor anacronisme, eliberarea

Partidul și poporul — un 
gînd, 0 voință. Constituie o mare bucurie pentru noi toți, fiii României socialiste, să constatăm că la a 58-a sa aniversare, după decenii de grele bătălii in fruntea maselor muncitoare, Partidul Comunist Român se înfățișează mai puternic ca oricînd, ca un partid esențialmente muncitoresc, cu o coeziune interioară -de monolit, organic legat de realitățile eco- nomico-sociale ale patriei, înconjurat cie stima și dragostea întregii națiuni. Partidul și poporul formează un tot indestructibil, politica partidului este privită de popor ea propria sa politică. Această puternică comuniune de ginduri și simțire este rezultatul faptului că, de-a lungul întregii sale existențe, partidul comunist a slujit cu nețărmurită credință poporul, nu a avut și nu are țel mai inalt decit asigurarea fericirii și bunăstării acestuia. Istoria țării noastre a cunoscut multe și felurite partide politice ; trecerea prin timp a celor mai multe dintre ele a fost însă fără urme, dacă nu cu urme dureroase pentru cei mulți. Singurul partid care s-a identificat cu interesele fundamentale, cu gîndurile și aspirațiile oamenilor muncii a fost și este partidul comunist. El nu a promis poporului niciodată „marea cu rea“, nu i-a vinturat iluzii deșarte ; totdeauna a spus poporului adevărul numai adevărul și tocmai de aceea porul a crezut in cuvintul partidului l-a urmat fără șovăire. L-a urmatlupta aspră din anii grei ai exploatării capitaliste și ulterior ai escaladării fascismului, în bătăliile pentru eliberarea țării de sub jugul hitlerist și apoi pentru rirea puterii politice din mîinile claselor exploatatoare, in efortul eroic pentru edificarea unei noi societăți, partidul îndeplinindu-și exemplar rolul de torță politică conducătoare a societății.

Perioada cea mai fertilă a con
strucției socialiste. Cu deosebită strălu- cire s-a afirmat rolul conducător al partidului in perioada marcată de Congresele al IX-lea, al

sa- in- Și puși in
cuce- . Desen de Tudor ISPASgindirii de presiunea unor dogme și prejudecăți, declanșarea unei largi acțiuni de perfecționare a tuturor' laturilor vieții sociale au creat cadrul fertil pentru descătușarea unor vaste energii, pentru manifestarea clocotitoare a spiritului creator al maselor, ceea ce a avut drept rezultat accelerarea ritmului de dezvoltare a țării, realizarea unor mari progrese — cantitative și calitative — în toate domeniile construcției socialiste. Marile izbînzi din acest ultim deceniu și jumătate ne îndreptățesc să caracterizăm aceas

tă perioadă drept cea mai fertilă din anii construcției socialiste.Este bine cunoscut faptul că în toate aceste înfăptuiri, in elaborarea și aplicarea politicii partidului un rol decisiv ii revine secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu — omul de cutezătoare gîndire și inepuizabilă energie, care și-a făcut un înalt crez de viață din slujirea devotată a celor mai profunde aspirații ale poporului, a cauzei socialismului și comunismului in lume. In neobosita sa activitate își găsesc o strălucită întruchipare inseși trăsăturile care asigură forța de nebiruit a partidului nostru : principialitatea revoluționară,strinsa legătură cu poporul, spiritul creator, nesecatul dinamism și consecvența in promovarea noului.Aniversarea a 58 de ani de. la crearea partidului se desfășoară pe fondul tumultuoasei activități desfășurate de întregul nostru popor pentru traducerea exemplară în viață a prevederilor Programului partidului, a hotărîrllor Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale. întregul efort depus de oamenii muncii este stator nic orientat in direcția dezvoltării și modernizării accelerate a forțelor de producție, pe baza cuceririlor științei și tehnicii celei mai înaintate, afirmării mai puternice a factorilor calitativi, sporirii rapide a eficienței economice — temelia creșterii mai accentuate a nivelului de trai al întregului popor. în realizarea acestor obiective, un rol deosebit îl are aplicarea noului mecanism econorrjico-fi- nanciar, la a cărui generalizare s-a trecut in acest an hotărîtor al cincinalului. în același context de preocupări majore se înscriu și măsurile inițiate de partid de perfecționare a organizării agriculturii, măsuri ce deschid perspective pentru un avînt și mai impetuos al forțelor de producție din această ramură de bază a economiei naționale, pentru transformarea muncii din agricultură într-o variantă a muncii industriale. Progresele notabile înregistrate pe planul dezvoltării economice au permis inițierea amplului program de creștere mai accentuată a nivelului de trai — program ce se realizează e- xemplar, punct cu punct.în activitatea lor creatoare, oamenii muncii sînt însuflețiți de luminoasele perspective, conturate limpede prin Programul partidului, de a transforma România într-o țară cu un nivel de dezvoltare economică tot mai apropiat de al țărilor avansate ale lumii, cu un peisaj industrial armonios închegat în toate județele țării, cu un grad superior de civilizație și bunăstare pentru toți membrii societății.
Izvoare de nesecat ale forței 

orînduirii noastre. MariIe realizări pe care le-am obținut în anii construcției socialistă 
(Continuare în pag. a Il-a)

îmi face o deosebită plăcere să vă adresez dumneavoastră, participanților la cea de-a V-a Conferință a Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare, un cordial mesaj de salut, împreună cu cele mai bune urări de succes în desfășurarea lucrărilor acestei importante reuniuni internaționale.România acordă o mare atenție acestei conferințe chemate să dezbată și să adopte măsuri pentru solutionarea uneia dintre cele mai importante probleme ale epocii contemporane, ale păcii și securității mondiale : lichidarea subdezvoltării și făurirea unei noi ordini economice și politice internaționale, a unor relații noi, întemeiate pe deplină egalitate și echitate între state.Constituie o gravă anomalie a realității social-politice contemporane faptul că în perioada celei mai ample revoluții tehnico-științifice, a cuceririlor științei și civilizației, ale cunoașterii umane, o mare parte a omenirii trăiește încă în condiții de subdezvoltare, de sărăcie și foamete, că lumea continuă să fie împărțită în țări sărace și țări bogate, ca rezultat al vechii politici imperialiste și colonialiste de exploatare și asuprire. Aceasta provoacă mari suferințe unor zeci și zeci de popoare, lipsindu-le de cele mai elementare condiții de viață civilizată, de posibilitatea de a-și afirma forța creatoare, de a se manifesta și participa în mod .plenar la viața internațională, la eforturile pentru progresul întregii omeniri.Perpetuarea marilor decalaje economice și sociale dintre țările in curs de dezvoltare și țările avansate constituie, de asemenea, unul din factorii permanenți ai încordării relațiilor interstatale, ai instabilității economiei mondiale, ai accentuării fenomenelor de criză — economică, energetică, monetară — care au consecințe profund negative asupra evoluției tuturor statelor, a ansamblului vieții internaționale. Iată de ce lichidarea subdezvoltării apare ca un imperativ de prim ordin al zilelor noastre, ca o necesitate stringentă a dreptății și echității internaționale, a însăși cauzei progresului și civilizației pe planeta noastră.Desigur, esențial este în primul rind insuși efortul țărilor rămase în urmă pentru dezvoltarea lor econo- mico-socială accentuată, precum și amplificarea colaborării dintre ele, a întrajutorării în lupta pentru formarea unei baze tehnico-materiale noi, pentru consolidarea independenței lor economice și politice și ridicarea ' nivelului, de trai al maselor. Totodată, o importanță de prim ordin are făurirea noii ordini economice internaționale, care să ducă la relații de egalitate și echitate, la respectarea dreptului fiecărei națiuni de a fi deplin stăpînă pe bogățiile naționale și de a le valorifica în deplină concordanță cu interesele proprii, la lichidarea hotărîtă a politicii imperialiste și colonialiste, precum și sporirea sprijinului pentru popoarele

rămase în urmă din partea statelor dezvoltate economic.Pornind de la aceste considerente, România a acționat și acționează consecvent pentru înfăptuirea programelor stabilite la reuniunile internaționale din ultimii ani ale „Grupului celor 77“, precum și la precedentele sesiuni ale U.N.C.T.A.D., care prevedeau măsuri de așezare pe baze mai echitabile a relațiilor economice internaționale, de lichidare a subdezvoltării și propășire economico-socială mai rapidă a țărilor rămase în urmă. Apreciem ca deosebit de importantă ordinea de zi a actualei sesiuni U.N.C.T.A.D., de natură să permită discutarea problemelor fundamentale ale noii ordini economice internaționale și adoptarea de măsuri pentru lichidarea mai rapidă a decalajelor dintre țările dezvoltate și cele slab dezvoltate economic.Consider de cea mai mare importanță ca actuala sesiune a U.N.C.T.A.D. să elaboreze un ansamblu de măsuri concrete, practice, în vederea soluționării problemelor arzătoare ale vieții economice internaționale și accelerării dezvoltării economico-sociale a țărilor rămase în urmă, insistîndu-se în mod deosebit asupra următoarelor :1. Elaborarea unui program de lungă durată — pină în anul 2000, cu o primă etapă pînă in 1990 — care să prevadă măsuri de dezvoltare mai intensă a economiei statelor în curs de dezvoltare.în acest cadru se impune elaborarea unui program special pentru dezvoltarea agriculturii, pe baza extinderii irigațiilor, ameliorării solului și mecanizării lucrărilor, care să asigure satisfacerea cerințelor de consum ale maselor, aprovizionarea corespunzătoare a popoarelor respective. De asemenea, am în vedere alcătuirea unui program pentru dezvoltarea industriei, in special a industriei alimentare și textile, precum și a altor ramuri pentru care țările respective dispun de materiile prime necesare. O importanță deosebită pentru progresul economic al țărilor slab dezvoltate au, totodată, elaborarea și înfăptuirea unui program de dezvoltare a căilor de comunicație, în special a căilor ferate și a transportului pe apele interioare.2. România propune, de asemenea, adoptarea unui program privind dezvoltarea învățămintului, a pregătirii cadrelor naționale pentru toate domeniile de activitate, corespunzător cerințelor progresului multilateral al acestor țâri.3. Avind în vedere marea diversitate a problemelor noi cu care sînt confruntate țările în curs de dezvoltare, România apreciază că se impune crearea unor organisme de studii și cercetare, pe zone geografice,
(Continuare în pag. a Vl-a)
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VOLUMUL 16
Idei călăuzitoare de mare importanță pentru activitatea fiecărui 
comunist, a întregului popor, valoroasă contribuție la îmbogățirea 

patrimoniului teoriei și practicii revoluționare

PARTIDULUI EROU
Am cules flori de cîmpie 
In buchet să-l dăruiesc 
Eroului vieții noastre 
Și frumos să-i mulțumesc

Am cules floare de munte 
Cu sărutul de izvor
Să le dau celui ce-n luptă 
Ne-a creat un viitor

Am cules fiori din grădina 
Casei unde m-am născut 
Și le-am înălțat făclie 
Pentru cel ce-i mîndru scut

Am cules flori de cuvinte 
Și cu-al inimii ecou
Azi le dăruiesc fierbinte 
Lui, partidului erou !

Elena ROȘCA
țărancâ, Sebiș, județul Arad

8 MAI
Floare de mai a înflorit în inimi 
Partidul comuniștilor români, 
El ne-a unit sub purpura din fiamuri. 
Pe țara noastră ne-a făcut stăpîni. 
Sub cer înalt, străluminat de soare, 
Spre piscurile țării ne-avîntăm, 
Să-mbogățim comorile din stemă, 
Prin muncă imnuri țării să cîntăm. 
In mai e ceru-nseninat de pace 
Și-n pace vise dragi se făuresc, 
Horiți, prieteni însetați de vise, 
Pe plaiul nostru veșnic românesc.

Viorel COZMA

ÎNFRĂȚIRE
Cinstim astăzi Partidul pe plaiuri strămoșești
Și gîndul ca un cer cu stele ni se întoarce spre trecut — 
Spre-un 8 Mai plin de speranțe ce-n veci de veci ți-l amintești. 
El ne-a călit mai tare-n lupte, mai roșu steagul ne-a făcut. 
De neclintit a fost Partidul și a rămas de neclintit — 
Cum neclintiți sînt steii-albaștri cînd e furtună în Carpați. 
Trăiască 8 Mai, și slavă Coloanei către infinit — 
ldeii-n care-n orice luptă pe oameni îi unește, frați I 
E țara ca o zi cu soare și-această țară sîntem noi — 
Români, maghiari, germani — ni-i gîndul, crezul ni-i la fel. 
Trăiască-al țării președinte, erou între români eroi — 
Trăiască libertatea noastră ce vine dinspre el I

Dim. RACHICI

In ambianța de intensă efervescență creatoare, de puternic avint politic și în muncă cu care întregul nostru popor acționează pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului aL XI-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R. a apărut volumul 16 din Opere ale tovarășului Nicolae Ceaușescu : „România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate", eveniment marcant în viața poli- tico-ideologică a țării.Pe linia continuității lucrărilor publicate anterior, volu mul 16 — incluzînd, în peste 600 de pagini, cuvîntări, mesaje, interviuri, articole din perioada aprilie-august 1978 — reflectă vasta și multilaterala activitate desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu in conducerea operei de edificare a societății noastre socialiste, rolul său determinant in elaborarea și transpunerea in viață a orientărilor călăuzitoare ale politicii interne și externe a partidului, puse in slujba înfloririi patriei socialiste.Ansamblul lu-rărilor incluse în volum reliefează pregnant aportul de inestimabilă valoare al secretarului general al partidului la dezvoltarea socialismului științific, la generalizarea teoretică a experienței revoluției și construcției socialiste in România, la analizarea și descifrarea principalelor fenomene și procese caracteristice lumii contemporane. Asemenea unui fir roșu călăuzitor se vădesc, indiferent de varietatea problematicii abordate, trăsăturile definitorii ale modului său de gîndire și acțiune — indisolubila legătură cu viața, cunoașterea temeinică a realităților prin consultarea permanentă a maselor și studierea problemelor direct pe teren, capacitatea de previziune științifică a evoluției fenomenelor economico-sociale, îmbinarea spiritului realist cu cutezanța gindirii novatoare, ca o condiție a elaborării unor soluții adecvate particularităților țării, corespunzătoare în cel mai înalt grad intereselor vitale ale poporului român, cauzei socialismului.Lucrările incluse în acest volum, ca de altfel întreaga operă teoretică a secretarului general al partidului, constituie astfel un puternic imbold la abordarea frontală, îndrăzneață a problemelor noi ale vieții economico- sociale privite in evoluția lor complexă, la reexaminarea critică, crea

toare, fără opinii preconcepute, a unor concluzii care păreau universal valabile, la combaterea fermă a oricărei anchilozări și rigidități dogmatice, ca și a tendințelor de preluare mecanică a unor teze perimate, infirmate de practica socială sau neaplicabile in
ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. din mai 1978, la plenara din aprilie a Consiliului Național al Oamenilor Muncii in care este expusă o mare bogăție de idej referitoare la modalitățile de înfăptuire a imperativului economic actual — transformarea a- cumulăriior cantitative într-o calitate nouă, superioară.Atrage atenția abordarea intr-o viziune de largă perspectivă a problemelor de care depinde creșterea eficienței întregii activități economice, ceea ce presupune ridicarea productivității muncii prin utilizarea intensivă a capacităților de producție, creșterea nivelului de calificare al întregului personal muncitor, întărirea ordinii și disciplinei în producție ; modernizarea producției și creșterea nivelului ei calitativ ; perfecționarea organizării muncii; reducerea substanțială a consumurilor specifice, economisirea. materiei prime, materialelor, combustibililor și energiei.Noul mecanism economico- financiar este conceput de secretarul general al partidului ca o pîrghie decisivă pentru atingerea acestor obiective șl organizarea superioară a producției, pentru valorificarea deplină a resurselor umane și materiale ale țării, asigurarea progresului rapid al tuturor ramurilor economiei pe baza celor mai avansate cuceriri ale revoluției tehnico-științifl- ce contemporane.Lucrările incluse în volum reliefează cerințele care decurg pe planul perfecționării întregii activități economico-sociale din promovare» conceptului original elaborat de secretarul general al partidului, pe baza propriilor noastre realități și cerințe, referitor la autocondu- cere și autogestiune, ca parte componentă a relațiilor de producție socialiste. întru-cit complexul de măsuri urmărind dezvoltarea autoconducerii muncitorești, pe baza autogestiunii economl- co-financiare, a impus perfecționarea structurilor și modalităților de conducere a întreprinderilor, cu atit mai mult aplicarea noului mecanism nu poate fi privită ca o problemă strict tehnică sau economico-financiară, ci, în primul rind, ca o problemă politică, legată strins de sporirea efectivă a rolului conducător al organizațiilor de partid, creșterea răspunderii colectivelor și a fiecărui om al mun-

condițiile realităților românești și cerințelor actuale.
O mare însemnătate principială și practică are in acest .sens ansamblul ideilor prin care se concretizează concepția novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu privitoare la perfecționarea activității economice, precum și la esența noului mecanism economico-financiar, concepție enunțată în lucrări cuprinse în volume apărute anterior. Concludente în acest sens sînt cuvîntările rostite la Plenara C.C. al P.C.R. din iulie 1978, la (Continuare în pag. a Il-a)
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(Urmare din pag. I)cii pentru bunul mers al întregii activități economice.
Lucrările incluse tn volum reliefează concludent concepția secretarului general al partidului referitoare la corelația indisolubilă dintre dezvoltarea in ritm rapid a economiei naționale și creșterea bunăstării poporului, țelul suprem ai politicii partidului. Printr-o argumentare convingătoare, întemeiată pe realități reflectate în viața fiecărei familii, este ilustrat adevărul de necontestat potrivit căruia tocmai dezvoltarea mai accelerată a economiei in actualul cincinal, pe baza ho- tărîrilor adoptate de Conferința Națională, a făcut posibilă aplicarea unor măsuri suplimentare de ridicare a nivelului de trai, depășirea procentului prevăzut inițial pentru majorarea retribuțiilor, încheierea înainte de termenul planificat a primei etape de majorare a retribuției.Grija neslăbită a partidului pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de trai și-a găsit, totodată, ilustrare in orientările trasate in cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea pe țară a oamenilor muncii din comerțul socialist privind îmbunătățirea activității unităților comerciale și de alimentație publică ; satisfacerea rațională, științific determinată, a consumului populației în raport cu cerințele fiziologice și munca efectuată. îmbunătățirea prestărilor de servicii etc.
Ideea programatică a partidului nostru privind legătura organică dintre socialism și democrație își găsește expresie in lucrările consacrate fundamentării modului de punere efectivă în valoare a cadrului democratic original, unic in felul său, creat de partid spre a garanta accesul celor mai largi mase Ia exercitarea puterii de stat, participarea tuturor categoriilor de oameni ai muncii la conducerea societății.Volumul relevă drept caracteristică esențială a perfecționărilor aduse în ultimii ani activității statului nostru socialist, ca urmare a orientărilor imprimate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, accentuarea participării directe la conducerea societății, a tuturor sectoarelor de activitate, a elementului muncitoresc, expresie grăitoare a intăririi efective, continue, a rolului conducător al clasei muncitoare in societatea noastră, a dezvoltării democrației . muncit ore”'. Hotărîrilor adoptate anterior ,în acest sens privind participarea într-o mai mare măsură a muncitorilor activînd nemijlocit in producție în consiliile oamenilor muncii din întreprinderi și centrale, alegerea în funcția de președinte a secretarului organizației de partid li s-au adăugat noi măsuri constînd în atragerea reprezentanților direcți ai oamenilor muncii din întreprinderi în consiliile de conducere ale ministerelor și ale altor organisme centrale. Cuvîntarea rostită la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii evidențiază importanta deosebită a acestei măsuri atît pentru dezvoltarea democrației socialiste, cit și pentru perfecționarea conducerii economiei printr-o mai accentuată apropiere a conducerii ministerelor de unitățile productive, de colectivele muncitorești.în contextul general al procesului de continuă adîncire a democratismului propriu orînduirii hoastre se situează preocuparea statornică a partidului pentru întărirea unității de nezdruncinat in jurul partidului a tuturor fiilor patriei, indiferent de naționalitate. Cuvintările rostite în cursul vizitelor de lucru efectuate in județele Harghita, Mureș, Sălaj și Satu Mare, sintetizînd experiența rodnică obținută de partidul nostru în rezolvarea marxistă a problemei naționale — prin asigurarea deplinei egalități în drepturi a tutufor cetățenilor țării, repartizarea judicioasă a forțelor de producție pe întreg

teritoriul țării, crearea sistemului instituțional propice creșterii aportului creator al naționalităților conlocuitoare la conducerea statului, la rezolvarea treburilor obștești — jalonează totodată principalele direcții de acțiune pentru continua consolidare a acestei mari victorii a partidului, a societății noastre.
Paralel cu tratarea multilaterală a aspectelor fundamentale ale dezvoltării forțelor și relațiilor de producție, volumul acordă o atenție deosebită activității ideologice, culturale, politico-educative consacrate formării omului nou, caracterizat printr-un înalt nivel al conștiinței socialiste, printr-un larg orizont cul- tural-științific. în acest context, se cuvine reliefat în mod deosebit îndemnul stăruitor adresat oamenilor de artă — in cadru! întîlnirii cu membri ai conducerii Uniunii scriitorilor și în cuvîntarea rostită la Conferință națională a Uniunii artiștilor plastici — de a se dovedi mereu la înălțimea menirii lor sociale, a răspunderii ce le revine privind educarea oamenilor muncii în spiritul umanismului revoluționar, al patriotismului socialist, ca și în cultivarea gustului pentru frumos. îmbogățind patrimoniul culturii naționale cu opere de inaltă valoare ideologică și artistică.Lucrările incluse in volum relevă imperativul unei mai active participări a comuniștilor la lupta ideologică pe plan internațional, Ia confruntările contemporane de idei — mai ales în condițiile cînd în lumea capitalistă sint reactualizate teorii diversioniste urmărind să creeze confuzii în rîndurile unor pături sociale, să ascundă tarele de nevindecat ale societății burgheze și să denigreze țările socialiste. înacest sens, din lucrările Nicolae Ceaușescu se concluzia de importanță tovarășului desprinde majoră căeste de datoria propagandiștilor, a tuturor cadrelor activînd pe frontulideologic să adopte o poziție ofensivă, să combată sistematic, pe bazaunor argumente temeinice, tezele reacționare de orice fel, diversiunile propagandei burgheze, teoriile idealiste, obscurantiste, mistice, concepțiile nihiliste, anarhice, orice influențe ale unor ideologii retrograde și, cu atit mai mult, ale neofascismu- Iul, care prezintă un serios pericolpentru cauza democrației și progresului social.
O excepțională valoare teoretică și practică au lucrările referitoare la aspectele variate ale situației internaționale — îndeosebi expunerea din august 1978 la ședința activului central de partid și de stat. Dezvoltînd concluziile sintetizate in rapoartele la Congresul al XI-lea și Conferința Națională — volumul reliefează o mare bogăție de idei și concepte proprii, profund originale și creatoare, fundamentează cu claritate coordonatele și liniile directoare ale politicii noastre externe, pozițiile principiale și modalitățile de soluționare a problemelor cardinale cu care este confruntată azi umanitatea.Lucrările incluse în volum ilustrează consecvența neabătută cu care partidul nostru situează drept coordonate majore ale politicii sale externe promovarea relațiilor de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste in cadrul unui ansamblu unitar, fără a contrapune în nici un fel o țară alteia, ci, dimpotrivă, acționînd fără preget spre a întări solidaritatea acestora în lupta pentru țelul comun — triumful socialismului și păcii ; închegarea unei unități de tip nou a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pe baza respectării dreptului inalienabil al fiecărui partid de a-și elabora politica, strategia și tactica revoluționară în mod independent, fără nici un amestec din afară ; dezvoltarea conlucrării

cu partidele comuniste, muncitorești, cu partidele socialiste, social- democrate, cu mișcările de eliberare națională și alte forțe progresiste, antiimperialiste ; amplificarea colaborării cu statele în curs de dezvoltare, nealiniate ; extinderea relațiilor cu toate statele, indiferent de orinduire socială, în spiritul principiilor coexistenței pașnice.Atrage atenția abordarea profundă și cutezătoare, proaspătă șl deschisă a realităților lumii contemporane, analiza științifică, pătrunzătoare, care duce la luminarea din unghiuri de vedere noi și elucidarea sensului adine al proceselor de mare complexitate. al tendințelor și cerințelor fundamentale ce se manifestă in viața internațională. Ia descifrarea mutațiilor intervenite în raportul de forțe. Această viziune unitară, atotcuprinzătoare și sistematizată, pornind mei eu de la viață, de la realități și fapte, așa cum sint în mod obiectiv și nu cum am dori să fie, se constituie intr-un exemplu de refuz al cantonării în repetarea stereotipă a unor idei preconcepute sau formule depășite.în spiritul principiului fundamental al socialismului științific referitor la rolul hotărîtor al maselor în făurirea istoriei, al principiului „diplomației deschise", este enunțată cu vigoare poziția principială a partidului nostru potrivit căreia problemele vitale pentru prezentul și viitorul popoarelor trebuie discutate în fața acestora, spunindu-se lucrurilor pe nume, pre- zentîndu-le in mod realist, veridic, astfel incit, prin acțiunea lor în deplină cunoștință de cauză, ele să determine soluții în concordanță cu interesele lor vitale.
Caracteristic lucrărilor Incluse în volum este că analizei fiecărei probleme abordate îi succede cristalizarea concluziilor practice, a căilor și modalităților concrete de acțiune. De cel mai larg interes apare în acest sens reliefarea imperativului luptei unite a popoarelor, a tuturor forțelor progresiste spre a contracara politica de dominație și a impune continuarea cursului spre destindere, promovarea politicii de pace și colaborare. Se cuvine relevată, între altele, atenția constantă acordată conturării căilor de acțiune pentru dezvăluirea plenară a superiorității societății socialiste, creșterea înrîurlrii relațiilor dintre țările socialiste, întărirea colaborării acestora cu țările, în curs de. dezvoltare, nealiniate.în mod convingător sint fundamentate necesitatea dezangajării militare și dezarmării, ca cerință esențială a securității europene; căile stingerii focarelor de tensiune și conflict din Orientul Apropiat și din alte zone ale lumii ; consolidării securității și lărgirii cooperării în Europa, în primul rind pe calea unor măsuri de dezangajare și dezarmare pe continentul nostru, unde se află concentrate cele mai mari arsenale militare; necesitatea urnirii din punctul mort a problematicii dezarmării, a încetării cursei înarmărilor, repartizării unei părți a fondurilor astfel eliberate în scopul asigurării dezvoltării economice, lichidării decalajelor economice ; creșterii rolului O.N.U. in întreaga viață internațională. Ca o condiție fundamentală a soluționării problemelor vitale ale contemporaneității este afirmfrtă cu vigoare cerința arzătoare a generalizării în ansamblul vieții internaționale a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, colaborării reciproc avantajoase.în condițiile cînd evoluția evenimentelor confirmă pe deplin justețea aprecierilor secretarului general el partidului potrivit cărora, paralel cu afirmarea hotărîtă a voinței de libertate și independență a popoarelor, se accentuează contradicțiile pe arena internațională, se intensifică lupta pentru sfere de influență și dominație, Iar persistenței unor conflicte

vechi i se adaugă altele noi, generatoare de grave primejdii pentru cauza păcii, dobindește o stringentă actualitate apelul persistent al președintelui republicii la rațiune, la abolirea practicilor forței și amenințării cu forța, orientare care se afirmă ca un numitor comun al tuturor lucrărilor consacrate vieții internaționale. Averti- zind asupra primejdiei politicii de forță, președintele republicii relevă că reglementarea pe căi politice, numai și numai prin tratative, a litigiilor dintre state, cu participarea in condiții de deplină egalitate a tuturor părților interesate, reprezintă singura modalitate de acțiune corespunzătoare intereselor vitale ale părților implicate, aie destinderii și păcii.
Ideile și orientările clarvăzătoare, de amplă rezonantă, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu in problemele cardinale ale lumii de azi — pacea, securitatea popoarelor, lichidarea subdezvoltării, democratizarea relațiilor interstatale, edificarea noii ordini economice și politice mondiale — se află la baza caracterului judicios și constructiv al pozițiilor României pe plan extern, a acțiunilor, inițiativelor și propunerilor realiste ale țării noastre ia O.N.U., în diferitele reuniuni internaționale, mareînd contribuții substanțiale la soluționarea acestor probleme in Interesul popoarelor și al păcii. Volumul reliefează — prin mesajele adresate unor inalte foruri internaționale, cuvintările rostite în cadrul întilnirilor cu șefi de state și guverne, interviurile acordate presei străine — rolul marcant al șefului statului român ca înflăcărat promotor al acestei cauze nobile, fiecare intervenție a sa reprezentînd un vibrant apel la luciditate și răspundere în soluționarea problemelor majore de care depind existența și progresul omenirii.Este azi un fapt de necontestat, un adevăr recunoscut pe toate meridianele. că unitatea indisolubilă dintre politica internă și cea externă a partidului și statului nostru, realizările în opera de edificare a noii orinduiri sociale, ca și abordarea constructivă, aportul la promovarea principiilor noi în relațiile dintre state, la reglementarea pașnică a unor probleme dificile au adus României, președintelui ei un înalt prestigiu internațional, contribuind nemijlocit la creșterea forței de atracție a ideilor socialismului.Purtînd .amprenta gîndirli soclal- politice novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pătrunsa de spiritul înaltei responsabilități în îmbinarea sarcinilor naționale și internaționale ale partidului și statului nostru, politica externă a României socialiste asigură deopotrivă promovarea intereselor fundamentale ale poporului român, a cauzei generale a socialismului, libertății și independenței popoarelor, a păcii și progresului social.Volumul recenzat, apărut zilele acestea în Editura politică, ilustrează o dată mai mult faptul că, imprimind un puternic impuls gindirii vii, creatoare, a Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu aduce o contribuție remarcabilă la dezvoltarea materialismului dialectic și istoric, Ia îmbogățirea tezaurului de idei al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al teoriei și practicii revoluționare. Studierea aprofundată a lucrărilor secretarului general al partidului, asimilarea organică a spiritului novator propriu acestora reprezintă pentru fiecare comunist, pentru fiecare om al muncii, un sprijin de preț pentru călirea revoluționară, partinică și maturizarea sa politico-ideologică, un ghid călăuzitor in întreaga activitate pentru transpunerea în viață a politicii partidului consacrată binelui și fericirii poporului, triumfului cauzei păcii și socialismului.

Tudor OLARU

Tg. Jiu. Noile coordonate ale urbanizârii

VEȘTI
DIN ȚARĂ

O nouă secție la Muzeul 
de istorie a Transilvaniei. La Muzeul de istorie a Transilvaniei din CIuj-Napoca s-a deschis secția de istorie a medicinei și farmaciei. Sint expuse peste 1200 aparate și instrumente medicale cu care au lucrat personalități de seamă -ale medicinei românești, printre care primul tub Roentgen, care a funcționat la Cluj, și primul electrocardiograf cu anul de fabricație 1915, un microscop de la mijlocul secolului trecut etc., precum și o seamă de documente. (Alex. Mure- șan).

Concursul pe meserii al 
elevilor Recen* s-a încheiat la Iași faza finală a concursului pe meserii al elevilor, manifestare cuprinsă în Festivalul național „Cîn- tarea României", organizată în scopul perfecționării pregătirii profesionale a tineretului școlar și educării lui prin muncă. Juriile au acordat premii, diplome și mențiuni la 177 concurenți de la diferite licee și grupuri școlare din Dro- beta-Turnu Severin, Craiova, Alba Iulia, Oradea, Cugir, București, Iași, Curtea de Argeș, Colibași, Cluj-Na- poca„ Brașov etc. (Manole Corcaci).

Noi unități comerciale, în orașele argeșene, suprafața comercială nou construită însumează in prezent 150 000 mp șl sporește în continuare. La Pitești, Cîmpulung și Colibași se află în plină construcție noi și moderne magazine. în curînd, la Pitești, va Începe construcția uneia dintre cele mai mari hale comerciale. (Gheorghe Cîrsteo)
Cartierul cu 13 000 de 

apartamente. în cel mai mare cartier al Craiovei — Cralovița Nouă — a fost recepționat, de curînd, apartamentul cu numărul 13 000. Pină in prezent s-a realizat jumătate din numărul locuințelor planificate pentru acest cartier. Jn municipiul Craiova, unul din trei cetățeni locuiește azi în casă noua. (Nicolae Băbălău).
din pă- Cu acest noi uni-

Comori ale tehnicii 
populare Recent s-a redeschis Muzeul tehnicii populare durea Dumbrava Sibiului, prilej au fost inauguratetăți, printre care o gospodărie Je olari din Corund, județul Harghita, și un joagăr acționat cu cai, provenit din comuna Gura Rîului, județul Sibiu, exponate care s-au alăturat celor peste 80 de complexe de arhitectură, instalații tehnice și ateliere meșteșugărești (cu 177 de construcții specializate) existente în această mare etnografică a în curînd, pe amenajată pe zeului, vor fi folclorice. (Nicolae Brujan).

și importantă secție Muzeului Brukenthal. o platformă special lacul din incinta mu- prezentate spectacole
■ ■■ ■■■■■■■■■■

Cuvîntul cititorilor
CUVÎNTUL 

OAMENILOR MUNCII

în tot ce înfăptuim avem sprijinul 
permanent al cetățenilorVasile Petrache. primarul comunei Sascut. județul Bacău : Ca in toate localitățile țării, ultimii ani au deschis și în comuna noastră perspective largi dezvoltării econo- mico-sociale și sporirii zestrei edili- tar-gospodărești. Realizările de pină acum, programul ce-1 avem de înfăptuit prefigurează viitorul oraș agroindustrial pe care-1 construim. Acțiunile inițiate și desfășurate cu sprijinul cetățenilor pentru transformarea comunei intr-un puternic centru economie și social- cultural. pe lingă înnoirile aduse, dovedesc forța creatoare a sătenilor în conducerea treburilor obștești și gospodărirea cu mai multă chibzuință a resurselor umane și materiale de care dispunem. în comună există o importantă bază economică : fabricile de zahăr și brînzeturi, secția vinalcool, o întreprindere agricolă de stat, trei cooperative agricole de producție, o asociație viticolă intercooperatistă (care pentru realizările sale din anul trecut a obținut locul al IlI-lea pe țară), o fermă zootehnică pentru îngrășarea bovinelor, întreprinderea de mecanizarea agriculturii etc. Valoarea producției globale obținute se ridică la aproape 400 milioane lei, din care peste

150 milioane Iei în agricultură și zootehnie.în satele componente ale comunei s-au construit 138 de apartamente, școli cu două și trei niveluri și încălzire centrală, o baie comunală, s-au executat lucrări de alimentare cu apă potabilă și de canalizare în satele Sascut, Păncești, Sascut-sat. Iar liceul agroindustrial ce funcționează in comună asigură cadrele de care avem nevoie.Anul acesta avem de realizat un volum mare de investiții, în valoare de 58 milioane lei. Astfel, se află în curs de execuție un siloz, o bază de producție pentru lotul de construcții, pătule pentru porumb. în curînd vom începe construcția a 52 apartamente în blocuri cu spații comerciale la parter, a unei noi școli cu 16 săli de clasă, a unui local modern, destinat poștei, a unei distilerii pentru prelucrarea fructelor etc.Pe agenda consiliului popular, a deputaților figurează urmărirea permanentă a modului in care sint înfăptuite și depășite sarcinile de plan in toate sectoarele de activitate, mobilizarea tuturor cetățenilor, de al căror sprijin ne bucurăm in adoptarea deciziilor și aducerea lor la indeplinire, in realizarea obiectivelor propuse.
Defecțiunile nu pot fi planificateNii A. Slefirță, șeful serviciului transporturi C.F.R. din cadrul Stației utilaj-transport Brașov : Este știut că transportul mărfurilor pe calea ferată se efectuează pe baza unui plan. în acest fel se cunosc din vreme solicitările de vagoane, putîndu-se organiza transportul în bune condiții. Asemenea planificare se face ușor de către întreprinderile unde se știe exact ce mărfuri se vor produce, in ce cantitate, precum și care sint beneficiarii și stațiile C.F.R. de destinație. Sint însă și situații cînd, datorită specificului muncii și producției, unele unități nu pot prevedea ce transporturi vor avea de efectuat pe calea ferată și în ce perioade. De pildă, intreprinderea in care lucrez — Stația utilaj-transport Brașov — are în dotare mai multe tipuri de utilaje grele de construcții : excavatoare, buldozere, autoîncărcătoare, macarale, cilindri compresori etc, pe care le închiriază diferitelor șantiere de construcții din întreaga țară. Uneori, in timpul exploatării lor pe șantiere, la unele din aceste utilaje se întimplă

să apară defecțiuni ce nu pot fi remediate decit in atelierele de reparații specializate. In astfel de cazuri excepționale e necesar ca utilajele defecte să fie transportate de urgență la unitățile de reparații, iar în locul lor trebuie aduse altele, pentru ca lucrările pe șantiere să nu stagneze. Dar organele C.F.R., la care apelăm să ne pună la dispoziție vagoanele necesare, ne refuză cererea pe motiv că... nu avem plan de transport. Or, cum defecțiunile care apar la utilaje nu pot fi planificate, nu putem întocmi anticipat nici plan de transport.Cu ani în urmă, in asemenea situații de excepție, pe baza unei înțelegeri intre Ministerul Construcțiilor Industriale și organele competente ale C.F.R., se repartizau vagoanele necesare in termen de 24 de ore de la depunerea cererii. Oare nu s-ar putea reactualiza a- ceastă înțelegere, pentru ca utilajele de construcții să nu mai aștepte luni în șir pină să fie transportate pe șantiere, acolo unde este atita nevoie de ele 7
(Urmare din pag. I)pun deopotrivă in evidență Înalta capacitate a partidului de a cimenta coeziunea intregului popor, frăția dintre toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. Este știut că printre primele acte politice înfăptuite de partid după 23 August s-a numărat abolirea practicilor discriminatorii și asupririi naționale folosite in trecut de clasele exploatatoare, asigurarea deplinei egalități in drepturi a tuturor fiilor patriei. Un amplu complex de măsuri pe toate planurile, avind la bază politica de repartizare rațională a forțelor de producție pe intreg cuprinsul țării, a urmărit Si urmărește consecvent asigurarea tn fapt a acestei egalități, crearea condițiilor ca toți cetățenii țării — fie ei români, maghiari, germani sau de alte naționalități — să participe deopotrivă la intreaga viață politică, economică, socială, să-și pună pe deplin în valoare aptitudinile. Este ceea ce a dat temeiuri de nezdruncinat unității marii familii a României socialiste, unitate ce reprezintă un nesecat izvor de forță al orînduirii noastre, un factor esențial de accelerare a progresului țării, cheză- șuind tmplinirea aspirațiilor de mai bine atît ale națiunii române, cit și ale naționalităților conlocuitoare.

Toți fiii țârii — la adop
tarea deciziilor. Intârlrea coeziunii întregului popor se realizează pe fondul adîncirii continue a democrației, concepută de partid ca o latură esențială a procesului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. Din inițiativa partidului și sub directa sa condu

cere a fost creat în anii din urmă acel sistem larg de organisme democratice, unic în felul său, care asigură, la toate nivelurile și în toate sectoarele, participarea maselor celor mai largi la adoptarea deciziilor, la conducerea nemijlocită a activității economice. Creșterea continuă a rolului clasei muncitoare, de clasă conducătoare in societatea noastră,

consolideze și mai mult unitatea oamenilor muncii, a întregului popor, în jurul partidului.
Un partid esențialmente 

muncitoresc. Conducînd °pera vastă de înnoire a societății, partidul se preocupă statornic și de în-

Recomandarea Plenarei C.C. al P.C.R. din luna martie a.c. de a se acționa în continuare pe linia creșterii ponderii muncitorilor în rîndurile partidului, a femeilor — corespunzător participării lor la activitatea economico-socială — precum și a unui număr mai mare de tineri, are în vedere tocmai accentuarea mai puternică a rolului conducător
Conducător glorios 

al unui popor glorios
Întărirea autoconducerii muncitorești, ca expresie a adîncirii democrației socialiste, constituie o chezășie a înrădăcinării in întreaga viață socială a spiritului revoluționar, a ridicării nivelului de organizare și disciplină corespunzător cerințelor înaintării ferme pe calea socialismului.Revelator pentru esența înaltului democratism al vieții noastre sociale este și faptul că la activitatea de conducere din diferite domenii sint atrași în tot mai mare măsură și oameni ai muncii care nu sint membri de partid. In această viziune au fost aleși mii și mii de nemembri de partid ca deputați ai consiliilor populare, ai altor organisme democratice, act de natură să asigure participarea tuturor categoriilor de cetățeni la conducerea societății, să

tărirea sa internă, de perfecționarea activității sale politico-organizato- rice, tocmai în vederea îndeplinirii în condiții optime a rolului său conducător, a integrării tot mai puternice în viața socială. O pîrghie importantă în acest sens o constituie creșterea numerică și calitativă a rindurilor partidului. Astăzi cei peste 2 842 000 membri, cit numără partidul nostru, constituie intr-adevăr o imensă forță politică — cu atît mai puternică cu cit aproape 53 la sută din efectivul partidului este format din muncitori, adică circa 26 la sută din întregul efectiv muncitoresc al țării.La rîndul ei, structura națională a partidului corespunde intru totul compoziției naționale a populației, ceea ce atestă, o dată în plus, justețea politicii naționale a partidului.

al partidului în absolut toate verigile vieții sociale.Demn de relevat este și faptul că preocuparea pentru sporirea rindurilor partidului este permanent însoțită de efortul pentru ridicarea nivelului de pregătire politico-ideologică a comuniștilor, pentru formarea lor ca militanți politici, exemple de conduită morală înaintată.
Pentru o planeta a păcii. Activitatea partidului pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în România se îmbină indisolubil cu eforturile pentru instaurarea unei păci trainice pe planeta noastră, pentru crearea unui climat propice colaborării între toate popoarele lumii. în numele acestui

imperativ, partidul nostru acționează neslăbit pentru întărirea prieteniei și colaborării frățești cu toate țările socialiste, cu toate partidele comuniste și muncitorești, dezvoltă legăturile de colaborare și solidaritate cu mișcările de eliberare națională, cu toate forțele progresiste, intensifică relațiile cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, cu toate țările, fără deosebire de orinduire socială. în numele păcii atit de mult dorite de întreaga umanitate, P.C.R. nu pregetă să avanseze permanent în forurile internaționale inițiative și propuneri judicioase, să militeze pentru așezarea relațiilor interstatale pe bazele noi, democratice, ale egalității și respectului reciproc, pentru destindere, înțelegere și cooperare internațională. Tocmai atașamentul față de cauza independenței naționale, a libertății și progresului popoarelor, înalta răspundere cu care acționează în vederea soluționării marilor probleme ale omenirii, au contribuit la creșterea fără precedent a prestigiului partidului și al țării noastre pe arena internațională, ne-au adus prieteni mai numeroși ca oricînd pe toate meridianele globului.Flamura socialismului se află in miinl puternice în patria noastră, in miinile partidului comuniștilor, urmat cu profund atașament de întregul popor. înarmat cu teoria științifică despre lume și viață a clasei muncitoare, avind un program izvo- rit din aspirațiile și interesele supreme ale celor ce muncesc, o îndelungată experiență revoluționară, partidul nostru conduce ferm poporul român spre împlinirea idealului său cel mai înalt — comunismul.

Stilpii din mijlocul șoseleiIoan Rotârescu, muncitor, întreprinderea de construcții metalice, orașul Bocșa, județul Caraș-Seve- rin : In urmă cu trei ani s-a executat modernizarea drumului ce leagă mina Ocna de Fier de orașul Bocșa. Cum pe mari porțiuni nu s-a așternut stratul de rulaj, drumul s-a degradat repede. Astfel că, în prezent, acesta a devenit impracticabil, fiind plin de gropi și bălți, deoarece nu are șanțuri de scurgere și de traversare a pîraie- lor. Că lucrările de modernizare s-au făcut de mîntuială o dove

dește și faptul că șapte stîlpi din rețeaua electrică ce trebuiau mutați de pe traseul drumului au ramas tot pe mijlocul acestuia, stînjenind enorm circulația rutieră. Toate intervențiile făcute de cetățeni și de consiliul popular al comunei Ocna de Fier Ia forurile județene competente, de a se înlătura aceste neajunsuri, au rămas fără rezultat. De aceea, așteptăm să intervină comitetul executiv al consiliului popular județean, în vederea urgentării executării lucrărilor de remediere necesare.
Pe scurt, din scrisori• Cine-l întrece ? Gheorghe Radu, conducător de autotroliu, lucrează la secția din Curtea de Argeș a Unității de mecanizare, transporturi și construcții forestiere Pitești. Zilnic, împreună cu alți tovarăși ai săi de muncă, transportă bușteni pentru Unitatea forestieră de exploatare și transport Curtea de Argeș. Dar nu faptul că este un destoinic șofer pe drumurile de munte doresc să-l evidențiez, ci performanța ce a realizat-o. Cu au- totroliul pe care-1 conduce, el a parcurs 500 000 kilometri fără nici o reparație capitală. Cine dintre conducătorii de autotrolii. care lucrează in unități cu profil similar, îl poate întrece ? (Ion Rizoiu, Pitești).• Terenul nimănui. în apropierea gospodăriilor cetățenilor de pe strada Oițelor din comuna Panteli- mon, sectorul 3, se află un teren viran aparținind cooperativei agri

cole de producție din localitate. De doi ani tot sesizăm să se ia măsuri pentru ca acest teren, bun pentru agricultură, să-și capete destinația cuvenită, dar degeaba. Deocamdată, aici se depozitează tot felul de gunoaie și resturi menajere. Cind va fi totuși curățat și cultivat ? (Maria Calivașcu și alți 15 cetățeni din comuna Pantelimon, strada Oițelor, sectorul 3, București).• Ci| și fără sifon. în cofetăriile și chioșcurile de răcoritoare din orașul Zalău nu se poate servi un pahar cu sirop din cauză că lipsește sifonul. Acest produs nu se găsește nici la centrele de specialitate. Cum nici apă minerală de masă nu există întotdeauna în magazinele alimentare, solicităm direcției comerciale să ia măsurile corespunzătoare pentru ca secția de sifoane să funcționeze în condiții normale. (Ștefan Schmotzer, orașul Zalău, județul Sălaj).
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CUVlNTUL PARTIDULUI 
IN FAPTELE DE MUNCĂ
ALE ÎNTREGULUI POPOR

Putem afirma cu mîndrie îndreptățită că în cei trei ani care au trecut 
din actualul cincinal, poporul nostru a obținut succese de seamă în dezvoltarea 
și modernizarea forțelor de producție, în creșterea potențialului nostru tehnic și 
productiv, în sporirea avuției noastre naționale și ridicarea nivelului de trai 
al celor ce muncesc, în înflorirea științei, culturii și artei, în perfecționarea rela
țiilor de producție socialiste, ceea ce a determinat o accelerare a înaintării patriei 
noastre pe drumul progresului și civilizației. Realizările obținute evidențiază jus
tețea politicii promovate de partidul și statul nostru, relevă realismul prevederi
lor planului cincinal, justețea hotărîrilor Congresului al XI-lea, a Programului parti
dului, precum și forța partidului comunist, ce își îndeplinește cu cinste rolul istoric 
de forță politică conducătoare a întregii societăți pe calea prosperității, a socia
lismului și comunismului.

NICOLAE CEAUȘESCU

Ne-am obișnuit în anii construcției socialiste ca tot ce proiectează partidul comuniștilor, tot ce 
este înscris în programele de dezvoltare a țârii sâ devinâ realitate, sâ capete Contururile 
precise ale faptelor de viață. Acest adevăr este ilustrat cu pregnanță și de înfăptuirile din

actualul cincinal, care îmbogățesc substanțial harta prestigioaselor realizări ale socialismului. 
Printre acestea se numără și Combinatul petrochimic Midia-Năvodari, cea mai mare platformă 
a chimiei românești din actualul cincinal. Ceea ce în urmă cu cîțiva ani era doar schițat pe 
planșeta proiectantului, azi a devenit realitate.

Dezvoltarea rapidă, modernizarea economiei naționale
Și în actualul cincinal, ca în întreaga perioadă a construcției socialiste, partidul nostru a acor

dat o atenție primordială dezvoltării și modernizării bazei tehnico-materiale a societății prin încorporarea 
cuceririlor revoluției tehnico-științifice, ca factor decisiv în accelerarea progresului general, în ridicarea 
bunăstării întregului popor.

• Volumul investițiilor în actualul cincinal 
totalizează peste 1 000 de miliarde, adică 
aproape tot atît cît s-a investit în toate cele 
trei cincinale anterioare; în anii 1974—1978 
s-a realizat UN VOLUM DE INVESTIȚII CU 75 
LA SUTĂ MAI MARE decît în perioada 1969— 
1973;

• PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ a țării a fost 
în anul 1978 cu 53 LA ȘUTĂ mai mare decît 
în 1974; numai producția suplimentară reali
zată în primii trei ani ai cincinalului se ridică 
la 60 miliarde lei ;

© Numărul județelor care realizează o pro
ducție industrială de peste 10 MILIARDE lei a 
crescut de la 21 în 1975 la 31 în prezent, ur- 
mînd ca pînă în 1980 toate județele patriei să 
depășească acest nivel ;

• RAMURILE DE VÎRF ALE INDUSTRIEI, 
purtătoare ale progresului tehnic, au cunoscut

și vor cunoaște o dezvoltare mai accentuată. 
Numai industria constructoare de mașini și 
industria chimică realizează în prezent peste 
41 la sută din producția industrială ;

• Valoarea PRODUSELOR NOI Șl MO
DERNIZATE introduse în fabricație de la în
ceputul cincinalului va avea în anul acesta 
o pondere de 34 LA SUTĂ din producția- 
marfă realizată în ramurile producătoare;

• Ca urmare a progreselor realizate în me
canizarea și chimizarea agriculturii, în înfăp
tuirea programelor de irigații și îmbunătățiri 
funciare, ritmul mediu anuai de sporire a pro
ducției agricole s-a accelerat continuu, de la 
4,8 LA SUTĂ în 1966—1977 la circa 8,5 LA 
SUTĂ în 1976—1978;

• Producția globală agricolă a fost anul tre
cut cu 24 LA SUTĂ mai mare fată de anul 
1974.

Un nivel de trai tot mai înalt
Dezvoltarea în ritm accelerat a economiei naționale a creat con

diții pentru creșterea continuă a nivelului de trai al întregii popu
lații, scopul fundamental al politicii partidului. Se înfăptuiește punct 
cu punct programul de creștere mai rapidă a nivelului de trai, adoptat 
de Conferința Națională a partidului.

• VENITUL NAȚIONAL a crescut în primii trei ani ai cinci
nalului cu 30 la sută ;

• RETRIBUȚIA REALĂ a p ersonalului muncitor a sporit în 
1978, față de 1975, cu 21,4 LÂ SUTĂ, realizîndu-se și depășin- 
du-se prevederile pe întregul cincinal ;

• VENITURILE REALE ALE ȚĂRĂNIMII, provenite din 
munca în cooperativele agricole de producție sau în gospodă
riile personale, au crescut în perioada 1976—1978 cu circa 
25,6 LA SUTĂ, realizîndu-se deja nivelul prevăzut pentru 1980.

• în primii trei ani ai actualului cincinal au fost create 
656 000 NOI LOCURI DE MUNCĂ ;

• VOLUMUL DESFACERILOR DE MĂRFURI a sporit în 
1978, comparativ cu 1975, cu aproape 30 LA SUTĂ ;

• în anii 1976—1978 au fost construite aproape 500 000 
LOCUINȚE d in fondurile statului și ale populației, urmînd ca 
pînă la încheierea cincinalului numărul acestora să depă
șească 1 milion ;

• începînd cu 1978 s-a trecut la REDUCEREA SĂPTĂMÎNII 
DE LUCRU, de care au beneficiat pînă la încheierea anului 
1 370 000 OAMENI. Pînă la sfîrșitul lui 1979 este prevăzut ca 
de această importantă măsură să beneficieze 55—60 LA SUTĂ 
din personalul muncitor.

Adincirea democrației socialiste
Potrivit orientărilor trasate de Congresul al Xl-lea, perioada ulti

milor ani a fost marcată de ample preocupări pentru perfecționarea 
conducerii și organizării vieții sociale, pentru adincirea democrației 
socialiste,

• Au fost institutionalizate, ca ORGANISME DE LARGĂ 
CUPRINDERE, ADEVĂRATE FORURI NAȚIONALE ce se întîl- 
nesc periodic spre a dezbate și soluționa probleme concrete 
ale activității în domeniul respectiv :

— Congresul consiliilor oamenilor muncii ;
— Congresul consiliilor de conducere ale unităților agri

cole socialiste, al întregii țărănimi ;
— Congresul consiliilor populare județene și al președin

ților consiliilor populare municipale, orășenești și comunale ;
— Conferința pe țară a președinților consiliilor populare ;
— Congresul educației politice și al culturii socialiste ;
• Totodată, au fost create ORGANE CU CARACTER PER

MANENT, ÎNVESTITE CU LARGI ATRIBUȚII :
— Camera legislativă a consiliilor populare ;
— Consiliul Național al Oamenilor Muncii ;
— Consiliul Național al Agriculturii ;
• Au fost de asemenea adoptate un șir de măsuri privind .. 

CREȘTEREA ROLULUI Șl ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII CON
SILIILOR OAMENILOR MUNCII, ca organe ale autoconducerii 
muncitorești.

Avintul științei si culturii
Concomitent cu dezvoltarea economică, partidul nostru acordă o 

importanță de prim ordin formării omului nou, dezvoltării conștiinței 
sale socialiste, care implică însușirea concepției științifice despre lume 
și viață, un înalt nivel de cultură și pregătire profesională, o con
duită morală întemeiată pe principiile și normele eticii și echității 
socialiste.

• începînd cu anul școlar 1975—1976 s-a realizat GENE
RALIZAREA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI OBLIGATORIU DE 10 ANI ;

• Numai în primii trei ani ai actualului cincinal au fost 
calificați 670 000 muncitori, 190 000 maiștri, iar în diferite 
forme de reciclare au fost cuprinși 3,5 MILIOANE de oameni 
ai muncii ;

• în învățămîntul POLITICO-IDEOLOGIC sînt cuprinși 
circa 9 MILIOANE DE OAMENI.

• Organizarea FESTIVALULUI NATIONAL „CÎNTAREA 
ROMÂNIEI", din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
dat un puternic impuls activității cultural-artistice de valorifi
care și stimulare a nesecatului potențial creator al maselor. La 
actuala ediție a festivalului iau parte 3 MILIOANE de munci
tori, țărani, intelectuali — făuritori de bunuri materiale și spi
rituale.

Șantierul—școală a muncii Nobila vocație a educatorului Oameni ai nouluiReîntîlnirea cu maistrul principal .Constantin Vițela- ru, pe șantierul de pe platforma industrială Vaslui— Rediu, este un minunat prilej de a-1 cunoaște mai bine pe acest încercat constructor — om al șantierelor de mai bine de două decenii, înainte de a lucra pe șantierele vasluiene, a participat la ridicarea unor obiective, cum sînt Fabrica de zahăr de la Bucecea, întreprinderea de tricotaje, fabrica de ulei și alte unități economice din zona industrială a Iașiului.„Aici, în județul Vaslui, într-un deceniu am participat la finalizarea unui număr de două, chiar de trei ori mai mare de obiective față de primul meu „deceniu de constructor-1. Printre altele — sediul po- litico-administrativ al reședinței județului, întreprinderea de materiale izolatoare din orașul Vaslui, filatura și întreprinderea de tricotaje de pe platforma industrială a orașului Huși. Iar acum mă aflu pe această Dlatformă. unde nun umărul la construcția combinatului de fire sintetice".„Ce înseamnă pentru dumneavoastră un nou șantier?" „Dacă privești lucrurile sub aspectul lor obișnuit, cotidian, înseamnă că repeți aceleași lucrări. Pentru mine însă orice nou șantier reprezintă o clasă superioară la școala mun

cii. Aici învăț eu însumi și îi învăț pe alții".„Aveți aici tovarăși de muncă de pe alte șantiere ?“ Din răspuns am aflat că, ori de cîte ori trebuie

să înceapă activitatea pe un nou șantier, maistrul Vițelaru se gindește la destoinicii betoniști din echipa condusă de Teodor Manea, la dulgherii lui Mihai Pavel, la fierar-betoniștii în fruntea cărora se află Gheorghe Cîrlan. „De zece- unsprezece ani sîntem împreună. Ne căutăm unii pe alții. Sînt oameni încercați, destoinici, hotărîți să învin

gă greutățile ce apar uneori pe șantier. Niciodată nu caută lucru ușor."Ce treburi urgente 11 rețin acum pe maistrul Vițelaru, după o zi grea ? „Trebuie să organizez temeinic munca din schimbul al doilea. Sînt unele rămîneri în urmă și n-avem vreme de pierdut. Mai mult, în acest an trebuie pusă în funcțiune o primă capacitate. Ne-am angajat să cîștigăm și ceva timp față de termen !“.Un comunist exigent cu sine, dar și cu cei ce nu-și îndeplinesc sarcinile. în- tr-una din zile l-am găsit într-o discuție aprinsă cu cîțiva muncitori și tehnicieni pentru că nu reușiseră să remedieze urgent anumite defecțiuni la utilaje. Altă dată se „lua în piept" cu unii funcționari de prin birouri care perpetuau, prin atitudini de delăsare, anumite nereguli în aprovizionarea șantierului cu materiale.„Școala muncii care e șantierul — obișnuiește el să spună — cere cunoaștere, inițiativă, devotament. Ca membru al biroului organizației de partid de pe șantier mă străduiesc să-i mobilizez pe toți comuniștii să fie, prin comportarea lor, «profesori» la această școală a bărbăției".
Crăciun LALUCI

în timp ce secretara Comitetului municipal de partid Brăila, tovarășa Viorica Cucută, ne vorbea despre condiția femeii în zilele noastre, despre afirmarea ei tot mai îmbucurătoare ca personalitate cu importante contribuții creatoare pe toate tărimurile, ne-a reținut atenția un fapt care se poate constitui in argument.Cercul de economie politică al liceului „Nicolae Bălcescu" din localitate — liceu cu profil fizico-ma- tematic — obține de doi ani consecutiv, în fiecare primăvară, la olimpiade, rezultate meritorii : în 1977 locul întîi, în 1978 locul al doilea și o mențiune pe județ. Tot în 1978, grupul celor opt participanți la olimpiadă a ocupat locul al treilea pe țară. Printre autorii morali ai acestor succese : profesoara de științe sociale Sofia Uzlău.Există oameni a căror viață și activitate se desfășoară în mod nespecta- culos, aparent fără fapte ieșite din comun. Personalitatea lor se afirmă însă în adîncime, prin înrîurirea pe care o exercită în formarea unor convingeri comuniste ferme la cei din jur. între aceștia se numără și profesoara amintită mai înainte....Cînd a terminat, în 

1959, Facultatea de economie politică de la A.S.E., i-a fost destul de greu să se hotărască. într-o unitate economică putea găsi un post mai bine retribuit.

Totuși, pe Sofia Uzlău o atrăgea irezistibil învăță- mintul, căci încă din a- dolescență îndrăgise menirea de profesor, în care vedea mai mult decît o profesie obișnuită — împlinirea unei autentice vocații.— Numai cine-i cunoaște calitățile de comunist și de om poate aprecia cu adevărat înrîurirea pe care o exercită exemplul său personal asupra elevilor, care 

o privesc nu numai ca pe un profesor, ci și ca pe un model de comportare în viața de zi cu zi — ne spunea colega ei, Penelopa Popescu.în prezent, Sofia Uzlău este secretara organizației de partid. Punctul de documentare politico-ideolo- gică din liceu cunoaște, datorită ei, o continuă animație.— Studiem împreună cu elevii noștri materialismul dialectic și istoric, economia politică, politica partidului și statului nostru nu numai pentru a le înțelege in profunzime, ci și pentru a le încorpora zi de zi în viața și activitatea noastră — ne spunea tovarășa Sofia Uzlău. Nimic nu e mai inălțător, mai plin de sens pentru un educator comunist, nimic nu-i aduce o mai mare satisfacție decît sentimentul că adolescenții pe care i-a călăuzit pe făgașul cunoașterii și înțelegerii ajung să gîndească temeinic, cu mintea lor, și să acționeze ca adevărați tineri comuniști.Oare ce s-ar mai putea adăuga la aceasta decît faptul că asemenea prilejuri de satisfacții Sofia Uzlău numără, în ultimii ani, cu sutele ?
Virgil GHEORGHIȚA

— La noi, la Diniaș, oamenii s-au dezvățat sâ mai folosească cuvîntul „imposibil"...Omul care făcea această afirmație, cu simplitatea rostirii unui adevăr esențial, avea în înfățișarea sa bonomă, în statura sa robustă de copac vinjos, cu rădăcinile bine înfipte in pămint, in lumina privirii sale deschise, fără ascunzișuri, ceva din soliditatea și temeinicia acestei așezări crescute din cîmpia bănățeană. Și, într-adevăr, la Arcadie Giurgev, președintele cooperativei agricole din comuna Diniaș, județul Timiș, orice afirmație este întemeiată, ca la un adevărat comunist, pe fapte.In cele aproape două decenii de cînd conduce cu mină fermă și cu pasiune lucidă destinele acestei colectivități de oameni harnici, Arcadie Giurgev s-a dovedit prin tot ce promovează un adevărat „om al noului".Pe aceste tărîmuri mlăștinoase a izbutit, prin încrederea sa în puterea pă- mîntului și, îndeosebi, în forța transformatoare a oamenilor, să crească recoltele la hectar de la 800 de kilograme la 6—7 tone la grîu, de la 1 200 de kilograme la 7—9 tone la porumb, de la 500 de kilogra- I me la 5—6 tone la orz etc. 

Sînt cifre care vorbesc de la sine, dar ele capătă pregnanța lor autentică numai dacă le plasezi pe fundalul celor 110 kilometri de canale de desecare, pen-

Desene de Traian VAS Al tru care oamenii Diniașu- lui au excavat peste 300 000 de metri cubi de pămint, și dacă mai adaugi la ele și faptul că au sădit livezi intensive de pe care obțin anual 30—40 tone de fructe, în lumina acestor înfăptuiri apare ca o concluzie logică și ca un corolar firesc titlul de Erou al Muncii Socialiste ce i-a fost decernat cooperativei, în 1976, pentru producțiile mari și constante de porumb.

Arcadie Giurgev se străduiește cu indirjire comunistă să fie și un autentic creator în domeniul agriculturii. Timp de 16 ani a lucrat pentru realizarea u- nui soi de porumb hibrid furajer de o deosebită productivitate și, iată acum poate afirma, cu sentimentul datoriei împlinite, că a izbutit : „opera sa", H S Diniaș 1, din care cresc șase-șapțe plante la fiecare bob și cîte doi știu- leți de fiecare plantă, dă recolte de 120 tone masă verde pe pămînt neirigat și 200 tone in condiții de irigație. Nici aceasta insă nu-1 mulțumește : vrea să cunoască tot mai profund tainele producțiilor-record dobîndite prin alte părți și, de aceea, s-a înscris la Facultatea de agronomie, unde este, în prezent, student în anul IV.— Pentru consătenii mei — ne spune el — a făuri viitorul comunist al patriei noastre, unde muncim și trăim laolaltă, in strînsă fra,ie, român., maghiari, germani, sîrbi u- niți de aceleași năzuințe și idealuri, înseamnă a face din pămînt un mijloc de producție care să funcționeze cu precizia, exactitatea și productivitatea statornică a unei mașini moderne de înalt randament.
Victor BIRLADEANU
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mai buni
Devenit tradițional, concursul 

„Cea mai bună patrulă școlară 
de circulație" a reunit in acest 
an un număr record de partici- 
panți. La faza finală pe țară au 
participat echipajele clasate pe 
locul I in fiecare județ și muni
cipiul București. Juriul a fost 
pus în vădită încurcătură, intru
cit micii agenți de circulație 
s-au dovedit unul mai bine pre
gătit decit altul. Au cișțigat 
cei mai buni dintre cei mai 
buni: Școala generală nr. 15 din 
București (locul I), Școala ge
nerală nr. 1 din Costești — Ar
geș (locul II) și Școala generală 
nr. 2 din Alexandria (locul III). 
Dar adevăratul ciștigător este 
însuși traficul rutier, avind as
tăzi in toți concurența tot atiția 
pietoni disciplinați, iar miine — viitori șoferi. Si — mai știi 2 — 
poate că unii dintre ei vor ajun
ge chiar agenți de circulație !

I
I
I
I

I
I
I
I

I Geanta din I
I
I
I
I
I
I
I

vagonul 5
O intimplare nostimă ne aduce 

la cunoștință cititorul nostru 
Neculai Păun, din comuna Rim- 
nicelu, județul Brăila ;

„In ziua de 22 aprilie am ple
cat din București cu un tren ac
celerat, la ora 14. Am călătorit 
in vagonul 5, locul 61. Cînd am 
coborit in gara Făurei, din re
pezeală și din greșeală am luat 
o altă geantă care semăna leit 
cu a mea, dar nu era a mea. 
Intrucit in geanta pe care o am 
acum se află, intre altele, un 
costum de haine și o pereche de 
pantofi, lucruri mult mai valo
roase decit aveam eu in geanta 
mea, îl rog pe cel căruia ii apar
țin să-mi scrie și să intrăm 
care in posesia genții lui".

fie-

I
I

Băiețelul
9

salvat
Ale-
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S-a intimplat in comuna 
xandru Vlahuță, județul Vaslui. 
Scăpat cîteva clipe de sub su
pravegherea mamei, un băiețel 
in virstă de un an și trei luni a 
dat roată unei găleți cu motori- . 
nă, după care a inceput să bea 
din ea. Intoxicat, a căzut ca 
secerat. La strigătele mamei 
sale au .sărit in- grabă vecinii șt 
l-au dus la dispensarul comunal, 
unde i s-au dat primele îngrijiri. 
Apoi, mașina „Salvării" l-a 
dus la Spitalul din Birlad. Au 
intervenit cei mai buni medici 
ai spitalului și, după cîteva zile, 
băiețelul a fost salvat.

Buretele
năzdrăvan

Pintilie Zimbru din Petroșani 
se uită o dată la etichetă, de 
două ori, de nouă ori. Nu-i vine 
să-și creadă ochilor. întreabă 
colegii cu care se intilnise :

— Măi fraților, in ce 
sîntem noi acum ?

— Cum în ce an?, tn 1979 
și s-au

pe

an

i-au răspuns ei mirați 
uitat mai bine la el...

— la uitați-vă pe 
asta : ce an scrie ?

Pe eticheta de pe 
cumpărat de P.Z. se află, intre 
alte înscrisuri, denumirea în
treprinderii de spume poliureta- 
ntce din Timișoara, ștampila 
triunghiulară a C.T.C. (control 
tehnic de calitate) și data fa
bricației: 10 martie 1980! Va să 
zică, un burete lansat pe piață 
cu un an înainte de a se... fa
brica. Dacă era 1 aprilie, mai 
treacă-meargă, dar așa, cine va 
șterge cu... buretele cele intîm- 
plate ?

eticheta

buretele

Auzi
Vcum răsună

valea...

un 
pe 

din

Nu e vorba de cunoscutul cîn- 
tec, ci de o problemă cu... cintec, 
pe care ne-o semnalează co
respondentul nostru voluntar 
Gheorghe Ispășoiu. De la 
timp încoace, mecanicii de 
locomotivele de manevră
gara Rm. Vilcea s-au angajat 
intr-un fel de întrecere ciudată. 
Care mai de care vrea să fluiere 
mai tare. Prin meștereli numai 
de ei știute la sirenele cu care 
sint înzestrate locomotivele, iși 
anunță manevrele intr-un mod 
atit de țipător incit Valea Oltu
lui sună și răsună, că toată lu
mea aude, numai cine trebuie 
— nu.

Poate acum.

Muzică
a vrutDeși sănătos tun și în plină 
putere de muncă, în virstă de 36 
de ani, Gheorghe Andrei, din 
șoseaua Pantelimon nr. 41 din 
București, n-avea nici o ocupa
ție. In schimb, a încercat să se 
„ocupe" de furtișaguri. Intr-o 
seară, după ce a dat roată locu
inței unui cetățean de pe strada 
Vaselor, s-a cățărat pe zid și 
s-a strecurat pe fereastră in casa 
omului. Ochii i-au căzut pe un 
magnetofon, pe care l-a înșfăcat 
imediat. Cînd 
„agățat" ochii 
de mină, pe 
„indurat" să-l 
lui. Dar, numai 
a crezut că-i siă... ceasul văzin- 
du-se prins de cadrele de miliție- 
de la circumscripția 5. $i, apropo 
de magnetofon, o să se lase cu... 
muzică.

și-a 
ceas 

s-a 
locul

să plece, 
și de un 

care nu 
lase la 

după citeva ore.
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Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"J

Recolta de furaje e bogată!Dezvoltarea zootehniei și creșterea producției de carne, lapte și lînă depind în mare măsură de ceea ce se face acum pentru asigurarea furajelor. în județele din sudul țării — Ilfov, Ialomița, Dolj, Constanța, Brăila, Timiș și altele — unde vegetația este mai avansată, a început să fie strinsă prima recoltă de furaje a anului. în momentul de față se recoltează culturile de lolium — cea mai precoce plantă de nutreț, iar în unele unități a început cositul lucernei. Pe baza programului elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, la primele două coase urmează să se realizeze 40 la sută din cele 25 milioane tone de furaje care urmează să se însilozeze în acest an. Iată de ce este important ca recoltarea fiecărei culturi furajere să fie efectuată în momentul optim, atunci cînd se obține o cantitate sporită de masă verde la unitatea de suprafață, iar plantele au un conținut maxim de substanțe utile.Recoltarea, prepararea și conservarea întregii cantități de masă verde sub formă de semisiloz. evitarea pierderilor de substanțe nutritive — care au loc în cazul uscării finului în brazde — constituie problema- cheie a zootehniei tării noastre. Ți- nînd seama că în cursul lunii mai timpul se anunță ploios, se cere din partea organelor agricole, a consiliilor unice agroindustriale să ia măsuri pentru organizarea exemplară a muncii, astfel îneît să fie scurtată perioada de recoltare, iar cositul, transportul și depozitarea in silozuri să se execute în flux continuu, fără nici o întrerupere.Dezvoltarea puternică a vegetației. datorată umidității optime și încălzirii timpului, oferă premise pentru depășirea cantităților de nutrețuri prevăzute a fi însilozate. în acest an, pe lîngă plantele de nutreț obișnuite, urmează să fie însilozată și masa verde de pe un sfert de milion de hectare de pajiști însămîn- țate, a căror producție medie, ca urmare a lucrărilor agroameliora- tive aplicate, este triplă în comparație cu anii trecuți.

Obținerea unor nutrețuri de calitate superioară impune aplicarea integrală a .elementelor tehnologiei de recoltare și de însilozare. în acest scop, în cadrul consiliilor agroindustriale au fost constituite formații specializate de mecanizatori, dotate cu utilaje de recoltat și mijloace de transport. Important este ca încă de pe acum să se organizeze activitatea acestor formații pe bază de grafice de lucru precise, asigurîndu-se folosirea intensă a utilajelor pe întreaga durată a zilei lumină. De asemenea, trebuie lată capacitatea mijloacelornice de recoltare cu a celor core- meca- de
La ordinea zilei 

în agricultură

transport. Formațiile specializate organizate în județele Ilfov, Dolj, Arad, Constanța și altele și-au demonstrat eficacitatea, asigurînd scurtarea duratei de recoltare și însilozare. Experiența de pînă acum arată că folosirea grupată a utilajelor și mijloacelor de transport impune prezenta permanentă a specialiștilor și mecanicilor în cîmp pentru înlăturarea operativă a oricăror defecțiuni. Organizarea sectoarelor unice de mecanizare este de natură să favorizeze dirijarea mașinilor și utilajelor acolo unde pot lucra cu randament sporit. Important este ca fiecare sector mecanic unic și fiecare formație specializată să asigure recoltarea în optimă a tuturor suprafețelor plante de nutreț și prepararea tregii cantități de masă verde formă de semisiloz de bună calitate.Aplicarea corectă a normelor de însilozare trebuie să preocupe îndeaproape cadrele de conducere șl specialiștii din unitățile agricole, în mod deosebit se cere să fie redus procentul de umiditate din nutre-

faza cu în- sub

Se strings prima recoltă de lucernă

țurile verzi, lucru ce se realizează fără cheltuieli inutile de combustibil, prin aplicarea normelor stabilite în ce privește amestecarea' acestora cu paie și alte în proporții optime, țiune presupune ca lalte furaje grosiere portate din timp lîngă silozuri, să se organizeze echipe permanente de cooperatori pentru amestecul și omogenizarea acestora cu masa verde. Pe această cale pot și trebuie să fie utilizate eficient paiele și alte produse secundare ieftine ale culturilor agricole și, totodată, să se reducă umiditatea masei de siloz la proporțiile optime pentru a se asigura fermentația normală și obținerea de furaje cu însușiri calitative superioare. Nu trebuie să se admită abateri de la tehnologia de însilozare, așa cum s-a întîmplat anul trecut unități agricole, rezultînd de slabă calitate, care au negativ producția și starea tate a animalelor. Pentru prevenirea unor asemenea deficiențe este necesar ca în fiecare județ să se întocmească programe de recoltare și conservare a furajelor de volum, să se organizeze demonstrații practice privind folosirea combinelor și a celorlalte utilaje.Deși ne aflăm la începutul campaniei de recoltare a furajelor, se semnalează unele defecțiuni la combinele tip CAF, ceea ce dovedește că reparațiile nu au fost efectuate la un nivel narea unei randament mijloacelor pierderi de timp irecuperabile. Iată de ce se cere ca pe aceste utilaje să lucreze cei mai experimentați mecanizatori, să se asigure permanentizarea și instruirea lor temeinică și, desigur, dotarea atelierelor mecanice mobile cu piesele de schimb și sculele strict necesare. în această privință este necesară o mai strinsă conlucrare între uzinele furnizoare de piese de schimb și organele agricole. Or, și la această dată se semnalează restanțe la o serie de piese de schimb de absolută necesitate, întreprinderea mecanică de utilaje din Medgidia nu a livrat zeci de repere — cuțite' elicoidale, contra- cuțite, ambreiaje și* altele — necesare reparării combinelor de tip CAF. La sfîrșitul primului trimestru al anului existau restanțe la 90 de repere, care nu au fost decît parțial recuperate în luna aprilie. în ultimul timp au fost întocmite grafice deca- dale de livrare a pieselor de schimb, dar principalul este să fie luate mă- eficiente pentru respectarea

furaje uscate, Această opera- paiele și cele- să fie trans-

în unele nutrețuri influențat de sănă-

corespunzător. Or, stațio- singure combine de înalt provoacă și staționarea de transport repartizate,

suri lor.Campania de recoltare și însilozare a început. Important este ca această acțiune de mare însemnătate pentru sporirea producției zootehnice și creșterea efectivelor de animale să preocupe îndeaproape organizațiile de partid, agricole și uniunile județene cooperativelor agricole, urmărit îndeaproape ca în consiliu unic, agroindustrial, seama de volumul lucrărilor coltare și conservare a furajelor, să se stabilească mărimea și dotarea formațiilor specializate, durata execuției fiecărei operațiuni, pentru a se asigura strîngerea la timp și însilo- zarea în cele mai bune condiții a furajelor.

organele și direcțiile ale Trebuie fiecare ținînd de re-

C. BORDEIANU

Tirgul Internațional de primăvară București: Aspect din standul întreprinderii de comerț exterior Electronum'

Din agenda Tîrgului internațional
de primăvară și a Salonului

internațional al chimiei
Chimimportexport" - relații comerciale 

și de cooperare cu firme din 110 țariîn cadrul Salonului internațional al chimiei, exterior zintă o de bază te de unitățile industriei noastre chimice. Alături de produsele chimice anorganice — sodă calcinată, carbid, sulfat de aluminiu — în standuri este expusă o gamă de produse petrochimice de bază — fenol, acetonă, polietilenă, negru de fum ș.a. — tradițional oferite la export. în standuri sint etglate, de asemenea, produse noi, larg utilizate in numeroa-

întreprinderea de comerț „Chimimportexport" pre- paletă largă de produse și de sinteză fină, realiza-
se sectoare industriale. Dintre acestea amintim cauciucul poliizoprenic, realizat pe baza cercetărilor efectuate la Institutul central de chimie și fabricat la Combinatul petrochimic Brazi, ca și alte produse petrochimice: terpolimeri, polipropilenă, trie- tanolamină, nonilfenol. O bogată reprezentare are sectorul de chimie organică de sinteză. Sortimentul diversificat de rășini sintetice, lacuri și vopsele, medicamente de sinteză și din extracte de plante ilustrează dezvoltarea puternică a acestui sector. Industria cosmetică și a produ-

selor chimice de uz menajer este prezentă în standuri cu un sortiment larg de produse noi, bine apreciate atit în țară, cit și peste hotare.— „Chimimportexport" are astăzi relații comerciale și de cooperare cu firme din 110 țări — ne spune tovarășul loan Uță, director în Ministerul Industriei Chimice. Salonul internațional al chimiei constituie un excelent prilej pentru a diversifica și adinei aceste relații, pentru a promova cu succes exportul românesc de produse chimice.
Opinii ale unor participanți deHARRI BRtîHL, directorul pavilionului R.D. Germane : „Potrivit acordului comercial de lungă durată încheiat între România și R. D. Germană, volumul schimburilor reciproce în actualul cincinal crește cu peste 170 la sută față de cei cinci ani anteriori, iar ponderea produselor realizate în cadrul specializării și cooperării în producție ocupă 25 la sută din acest volum. Aceasta asigură condițiile necesare pentru promovarea și dezvoltarea în continuare, într-un ritm susținut, a relațiilor bilaterale ,în, dpmepiul schimburilor de mărfuri și al cooperării țehnico-științifice. Întreprinderile noastre de comerț exterior prezintă în cadrul Tîrgului , internațional de primăvară și Salonului internațional al chimiei, printre altele, utilaje pentru industria ușoară, aparatură foto, produse electrotehnice, produse și tehnologii din industria chimică, bunuri de consum. Avem în aceste zile discuții rodnice cu specialiștii români în vederea lărgirii pe mai departe a schimburilor reciproce de mărfuri, a colaborării și cooperării în producție".A. NAMIK UGURAL, directorul pavilionului Turciei : „Participăm

Faza interjudețeană a Festivalului național „CÎNTAREA ROMÂNIEI"
Alături de numeroasele formații muzicale și coregrafice, de soliști vocali sau instrumentiști, de grupurile folclorice, de toate celelalte genuri de artă care, în cadrul Festivalului „Cintarea României", mobilizează stimulator zeci de mii de oameni ai muncii în nobila competiție a talentului și inventivității, teatrul angajează un important potențial creator, demonstrîndu-se, și în, rîn- durile artiștilor. amatori, o artă profund implicată în realitatea contemporană, in spiritualitatea socialistă. Ceea ce mi se pare demn de remarcat în această etapă a festivalului este că artiștii amatori recurg din ce în ce mai-puțin la opere dramatice consacrate pe scenele profesioniste, încerclnd să-și creeze propria bază literară a spectacolului, mai apropiată de preocupările lor și de posibilitățile lor. Chiar atunci cînd optează pentru piese de autori con- sacrați, cele mai bune realizări sint acelea în care interpretarea înseamnă totodată și o adaptare a teatrului la propria experiență culturală, la un mod mai direct și mai simplu de comunicare cu spectatorii. Pentru că tocmai această comunicare, simplă, directă, firească pare să constituie una din trăsăturile caracteristice ale teatrului de amatori actual, transfor- mind spectacolul într-un dialog viu, activ cu publicul. Artiștii amatori coboară în sală sau trec prin sală spre scenă, adresîndu-se direct spectatorilor, pe un ton firesc, fără timidități și reticente, fără crispările pe care le manifestă cînd „compun" un rol. Ei se simt de acolo, din rîndu- rile publicului, parte dintr-un întreg, dintr-o colectivitate denumită îndeobște oamenii muncii din tara noastră, iar scena reprezintă pentru ei o tribună de la care își exprimă, pe calea artei, atitudinea civică militantă, răspicată. Sigur, nu lipsesc din multitudinea formelor de manifestare ale teatrului de amatori nici actele solemne ale montajelor literar-muzi- cale sau ale recitărilor individuale sau colective, pe versuri de poeți consacrați sau pe versuri proprii (ca acel emoționant poem Alexandru,

prezentat de Ligia Andreescu, de la Clubul Combinatului chimic Făgăraș). Nu lipsesc nici spectacolele de inspirație folclorică sau istorică, acestea din urmă îmbinînd adevărul istoric cu legenda populară într-un ansamblu uneori stîngaci alcătuit, dar emoționant prin patriotismul fierbinte de care e însuflețit, amintind de jocurile străvechi ale Jieni- lor (ca Mihai Viteazul la Moftin de

totodată, lansîrrii un apel la încredere și omenie, împotriva stării de suspiciune inhibitorie. Dincolo de unele lungimi, de excrescențe arti- ficial-poetizante sau fals spirituale, piesa dezvăluie un talent real, interpretarea s-a făcut remarcată prin autenticitate, iar dialogul prezentatoarei cu sala a deschis calea unei comunicări emoționale de bună calitate. La fel, Comoara de Aurel
Spectacolul teatral

dialog viu,
activ cu publicul

Ion Vădan, prezentat de echipa din C.A.P. Gelu, Consiliul unic agroindustrial Ardud și Căminul cultural din Gelu (sat), județul Satu Mare).Meritorie însă și caracteristică mai cu osebire mi se pare a fi, cum spuneam, încercarea de a crea o dramaturgie proprie a teatrului de amatori, dramaturgie inspirată direct din fapte de viață actuală, purtmd așadar girul autenticității, cu capacitatea de generalizare artistică pe care o presupune talentul, fie el încă insuficient experimentat în știința construcției dramatice, a conturării personajelor. Iată, de pildă, piesa Eclipsă de Ion Gavrilaș, prezentată de Clubul tineretului din Satu Mare în regia autorului. Acțiunea se petrece într-un cămin de tineri muncitori și tehnicieni, în jurul unui caz de încălcare a normelor de conduită cetățenească, urmărind recuperarea morală a vinovatului și,

Ifrim (în interpretarea Clubului întreprinderii „Unio“ din Satu Mare și regia Dedei Graur), chiar dacă mai stîngaci construită, și cu un narator cam didactic, aduce în scenă un aspect real al integrării tineretului în procesul muncii constructive, semnalînd necesitatea simțului pedagogic și a răspunderii maturilor față de noua generație, capabilă de acte eroice chiar cu prețul sacrificiului suprem, în ciuda unor aparențe ușuratice, derutante. Intervenția muzicii folk în comentarea faptelor a mărit accesibilitatea și atractivitatea spectacolului, dînd apelului la răspundere „să judeci doar, nu să acuzi" o rezonanță deosebită, convingătoare. Mai puțin coerent în construcție, compus din secvențe disparate, cărora refrenul cîntat și ritmat „Bate, bate tobă, bate" le servea drept liant, ni s-a părut un spectacol cum este cel realizat de Casa

de cultură din Cărei pe textul lui Ion Vădan (nume întîlnit pe genericul multor spectacole, ceea ce denotă o mare pasiune, dublată de un talent real, dar și o productivitate ce riscă să acționeze cu efecte dizolvante asupra calității). Intitulat Toba, ulciorul și măștile arse, acesta are totuși meritul de a încerca o formulă de teatru agitatoric, cu adresă directă în sală. Rămîne ideea, valoroasă, și unele momente de autentică poezie dramatică, echipa de interpreți dovedind dezinvoltură și o totală angajare. Un alt tip de spectacol, invitînd la dezbatere, a prezentat Casa de cultură din Tîrgu Secuiesc cu piesa Te păstrez (Mego- rizlek) de Szabâ Szende, dramatizare după romanul lui Fodor Sândor, o diatribă la adresa dăunătoarei mentalități care face din bîrfeală un mod de existență. Autoarea dramatizării, totodată instructoare a echipei și interpretă a rolului principal, a demonstrat prețioase calități de animator pasionat.Aceste cîteva exemple, cărora li se pot adăuga altele, din alte județe, nu fac decît să confirme una din direcțiile fundamentale pe care se dezvoltă azi teatrul de amatori din țara noastră, aceea a angajării sale în problematica actualității, în dezbaterea aplicată, vie, directă, a as.- pectelor de viață și de muncă ale oamenilor de azi. Pătrunderea sa mai în adîncime. în profunzimea proceselor și relațiilor ce structurează societatea noastră socialistă în mersul ei revoluționar spre comunism — fie prin creația autorilor consacrați, fie prin încercările unor noi condeie, aparținînd unor oameni ai muncii direct implicați în procesul de producție — va contribui, fără îndoială, la și mai activa sa participare la viața socială, la modelarea conștiințelor. Stadiul actual demonstrează remarcabile resurse de creativitate, în lumina principiilor etice și civice călăuzitoare ale întregii noastre vieți.
Margareta BARBUTA

cinema
• Falansterul : SCALA — 16: 19, 
MELODIA - 16; 19.
• Dansul tobelor : LUCEAFĂRUL
- 14.30; 17.30: 20.15, la grădină - 
19.30. BUCUREȘTI — 14: 16.45; 
19.45 FAVORIT - 16: 19.
• Addio, piccola mia : TIMPURI 
NOI - 15; 17.30: 20.
• Inocentul : SALA PALATULUI
— 17; 20,15, PATRIA — 14,30;
17.15: 20.
• Prietenii copilăriei mele : CA

PITOL — 15.45; 18; 20.15, la gră
dină — 19.30, FLAMURA — 14;
16; 18: 20.
• Inspectorul și braconierii : 
CENTRAL - 15: 17,30: 20.
O O poveste de dragoste (specta
col de gală. în cadrul săptămînii 
filmului suedez) : CINEMA STU
DIO — 19,30
• Nea Mărin miliardar ; CINEMA 
STUDIO - 10: 12: 14; 16. VIITO
RUL — 14,30: 16.30; 18.30; 20.30.
• Clipa î VICTORIA - 15.30: 19.
• A fost regăsită compania a 7-a;
FESTIVAL - 14.30; 16.30; 18.30;
20,30, la grădină — 19.30. FERO
VIAR — 14,30; 16.30; 18.30: 20.30.
• Program de desene animate —

15: 17. Pentru patrie — 19 : DOI
NA.
• Un om tn loden : EXCELSIOR
— 15; 17.30; 20, MODERN — 15,45: 
18: 20.15, la grădină — 19.30.
• Omul cu masca de fier : BU- 
ZEȘTI - 15; 17,30; 20, Ia grădină
— 19.30, GIULEȘTI — 15,30: 17,45; 
20.
• Vis de ianuarie : GRIVIȚA —
15.45; 18; 20.15, FLOREASCA —
15.30: 18: 20.
• Opera de trei parale — 11,45,
Granada, Granada mea — 14; 
16,15, Barravento — 18.30; 20,30 :
CINEMATECA.
• Cobra : DACIA — 14,30; 16,30; 
18,30; 20,15.

• Expresul de Buftea ; BUCEGI
— 15; 17.30; 20. la grădină - 19.30.
• Circiuma de pe strada Piatniț- 
kaia : LIRA — 15.30; 18; 20.
• Substituirea : DRUMUL SĂRII
— 15.30: 18; 20.
• Brațele Afrodite! : FERENTARI
— 15: 17.30; 20, VOLGA — 15.45; 
18,15: 20.15.
• Prima iubire ! PACEA — 15; 
17.30; 20.
• Ciocolată cu alune : COTRO- 
CENI — 15: 17.30; 20.
• Inspectorul Harry : GLORIA — 
15.45; 18; 20,15. MIORIȚA - 15.30; 
17,45; 20.
• Viața merge înainte : AURORA
— 15,45; 18; 20, la grădină — 19.30;

pentru a doua oară cu un pavilion oficial la Tîrguriie de la București, prezentînd în standurile noastre oferta la export a 18 firme din Turcia în domeniul produselor industriale și agroalimentare. Relațiile tradiționale dintre Turcia și România, țări situate în Balcani, s-au dezvoltat în ultimii ani deosebit de pozitiv. Numai în ultimii cinci ani volumul schimburilor comerciale a crescut de peste 10 ori, aceasta exprimînd convingător relațiile excelente existente între țările noastre. Vizita de anul trecut în România a primului ministru al Turciei, domnul Biilent Ecevit, convorbirile purtate cu acest prilej cu președintele României, domnul Nicolae. Ceaușescu, au dat un nou . impuls schimburilor comerciale șl colaborării economice. Sîntem bucuroși să prezentăm în aceste zile publicului românesc, specialiștilor av., posibilitățile de export ale țării noastre*1.FADEL DJAMAL EDDINE, directorul pavilionului Algeriei : „Prezentăm în cadrul expoziției algeriene, prima de acest fel organizată de țara noastră la București, toate sectoarele economiei Algeriei, exceptînd industria grea. Amintesc că noi importăm din România produse agroalimentare, aluminiu, uleiuri minerale, îngrășăminte chimice, mașini și utilaje pentru căi ferate, autovehicule. Dintre produsele importate de România menționăm mi- nereurile de fier, pirita, petrolul. Dorința noastră este să promovăm în continuare forme diversificate de
Manifestări

peste hotarecolaborare cu întreprinderile românești specializate în domeniul industriei agroalimentare, prelucrării petrolului, sticlăriei. Legăturile dintre România și Algeria, țări în curs de dezvoltare, nu se reduc doar la relațiile comerciale. Numeroși stu- denți algerieni se pregătesc in România, iar specialiștii români lucrează cu bune rezultate într-o sene de sectoare de mare însemnătate pentru progresul accelerat al Algeriei. Cele 9 zile de tirg le folosim din plin pentru a iniția noi acțiuni de colaborare reciproc avantajoasă cu partenerii români"..TIRINA MILACKOVA, tant al firmei „Investa"___Cehoslovacă : „împreună cu trei firme cehoslovace — ~„Jablonex" și „Chemapol" • ta" prezintă la actualele manifestări expoziționale Cîteva din cele mai noi produse ale industriei noastre. Dialogul cu specialiștii români este deosebit de rodnic din două motive. în primul rînd, produsele firmei „In- vesta" sînt bine cunoscute pe piața românească. în al doilea rînd, multe din perfecționările pe care le-am adus mașinilor textile de tricotat și filat sau celor pentru confecționarea încălțămintei au fost efectuate la cererea partenerilor români. Deoarece și România produce o gamă largă de utilaje pentru industria ușoară, sînt în curs de desfășurare discuții pentru a realiza diferite colaborări și specializări în producție. Sperăm în succesul lor 1“
in

Anului internaționalîn fiecare an, numeroși copii din țara noastră participă la tradiționalele sate internaționale de vară, organizate în numeroase țări ale lumii, în apropiatul sezon estival, cînd manifestările se desfășoară sub însemnele Anului internațional al copilului, pionierii și elevii din țara noastră se pregătesc intens pentru participarea la activitățile satelor de
t V

PROGRAMUL 1

reprezen- din R. S. alte „Omnia", - „Inves-

Dan CONSTANTIN

al copiluluivară de la Ottawa, Cairo, Copenhaga și la Vagsbygd gia).Aici vor fi tate programe ce, vor fi inaugurate expoziții de desene și fotografii, prin intermediul cărora copiii români vor ilustra diferite aspecte realităților din noastră.Asociația cercetași- lor din Danemarca a

(Norve-prezen- artisti-
ale țara

invitat, de asemenea, un grup de copii români pentru un program comun în localitatea Sonderborg.La rîndul său, România va primi oaspeți din numeroase țări, care își vor petrece o parte a vacanței în cadrul Taberei internaționale de la Năvodari, programată să-și deschidă 1 iulie. porțile la(Agerpres)

9,00 Teleșcoală
10,00 Roman-foileton : Poldark (relua

rea episoadelor 10 și 11) 
România pitorească
Telex 
închiderea programului 
Telex

10,50
12,10
12,20
17,00
17,05 Teleșcoală. în direct, de la Poli

tehnică. Consultații pentru admi
terea In învățămîntul superior. Ma
tematică

17,35 Din țările socialiste : Republica 
Democrată Germană. Popasuri în 
Thuringia

17,45 Ziua mondială a Crucii Roșii 
18,05

18.25
18.50
19,00
19.25

Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură
Ancheta TV : viitorul... viitorului 
1001 de seri
Telejurnal
Strălucită solie a prieteniei, cola
borării și solidarității. VIZITA

tovarășului nicolae 
CEAUȘESCU IN REPUBLICA DE
MOCRATICA SUDAN ȘI REPU
BLICA ARABA EGIPT

20,00 Documentar TV. Acea memorabilă 
zi de Mal. Consultant conf. univ. 
dr. Ion Ardeleanu

20,25 Te cînt, partid. Program de cîn- 
tece patriotice șt revoluționare

20.45 Seară de teatru : „Fereastra" de 
Llviu Gheorghiu. Premieră pe țară. 
In distribuție : Virgil Ogășanu, 
Ion Marinescu, Candid Stoica, Va
leria Ogășanu, Mișu Dobre. Regia 
artistică : Dan Puican

21,30 Muzică ușoară
21.45 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
Viața economică 
Film serial pentru copii : Insula 
misterioasă — reluare
Telex

20,00
20,35

21,00
21,05 Din sălile de concert ale Capitalei 

Un concert al capodoperelor. Lu
crări de Franz Schubert In inter
pretarea cvartetului „Philarmonla"

21,40 Reportaj de scriitor : „Sufletul pă- 
mîntului" de Nikolaus Berwanger

22,00 închiderea programului

TOMIS — 14; 16,15; 18,30; 20,45, la 
grădină — 19.45.
• împușcături în stepă : PRO
GRESUL - 14: 16; 18: 20.
• Speriați-1 pe compozitor: POPU
LAR - 15,45: 18; 20.
• Al patrulea stol ; COSMOS — 
15; 17.30; 20.
• Prinț și cerșetor : FLACĂRA
— 15; 17.45; 20.15, la grădină - 19.
• Cine nu-I cunoaște pe Kadkin: 
MUNCA - 15,45; 18; 20.
• Lanțul amintirilor ; ARTA —
14.30; 17,30; 20,15, la grădină —
19.30.
• Napoli se revoltă : GRĂDINA 
TITAN — 19,30, GRĂDINA LIRA
— 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala
mică) : Viața unei femei — 19.30. 
(în sala Operei Române) : Căsă
toria — 19.30. (sala Atelier) :
Aventură in banal — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
O scrisoare pierdută — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Tineri căsăto
riți caută cameră — 19,30.
• Teatrul Mic : Emigranții — 
19,30.

• Teatrul de comedie : Cinema
— 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-
gheru) : Micul infern — 19.30,
(sala Studio) : Audiență Ia consul
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : O familie îndoliată — 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 Creangă" : Băia
tul cu floarea — 17.
• Circul București : Năzdrăvă
niile urșilor — 19,30.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă adresăm mulțumiri pentru condoleanțele exprimate cu ocazia cutremurului care a lovit țara noastră.
ENVER HODJA

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Albania

HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a R. P. S. AlbaniaAdunare festivă mondiale a „Ziua mondială a Crucii Roșii" — 8 mai — a fost marcată, luni, în Capitală printr-o adunare festivă, organizată de Consiliul Național al Societății de Cruce Roșie. Au participat reprezentanți ai Consiliului Național al Femeilor, Uniunii Tineretului Comunist, Consiliului Național al Organizației Pionierilor și Ministerului Sănătății, numeroși activiști obștești ai Crucii Roșii.în acest an, „Ziua mondială a Crucii Roșii" se desfășoară sub genericul „împotriva tuturor suferințelor", manifestările consacrate a- cestui eveniment constituindu-se intr-un vibrant apel adresat lumii întregi de a acționa mai hotărît in spiritul Întrajutorării și solidarității umane, in vederea intensificării luptei împotriva tuturor cauzelor care generează suferințe, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.în alocuțiunea rostită la deschiderea adunării, general-maior Constantin Burada, președintele Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie, a relevat contribuția pe care Societatea de Cruce Roșie din țara noastră o a' ice la întărirea colaborării și bu-
Vizita delegației conduse de lordul primar al LondreiDelegația condusă de lordul primar al Londrei, Sir Kenneth Cork, a făcut, luni dimineață, o vizită la Consiliul popular al municipiului București, unde a avut o întrevedere cu Gheor- ghe Pană, primarul general al Capitalei, și cu alți membri ai comitetului executiv al consiliului popular municipal.în timpul intrevederit a fost relevată evoluția ascendentă a relațiilor de prietenie și cooperare dintre România și Marea Britanic, in spiritul ințelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor la nivel înalt dintre conducătorii celor două state. A avut loc, de asemenea, un schimb de informații privind modul de organizare, activitatea și preocupările municipalităților București și Londra, subliniindu-se importanța contactelor și schimburilor de experiență dintre forurile res
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

LA ORIZONT JOCURILE OLIMPICE 1980Au mai rămas aproximativ 15 luni pină la deschiderea celei de-a XXII-a ediții a Jocurilor Olimpice de vară. în legătură cu evoluția pregătirii loturilor noastre pentru acest mare eveniment sportiv al anului 1980, am adresat cîteva întrebări tovarășului Emil GHiBU , secretar Educație Fizică și Sport și al Comite-al Consiliului Național pentru tului Olimpic Român.
— Cum apreciați stadiul pregătirii 

și rezultatele sportivilor români, 
acum, in anul preolimpic ?— Beneficiind de indicațiile și orientările deosebit de prețioase ale tovarășului Nicolae Ceaușescu — materializate în Programul privind dezvoltarea activității de educație fizică și sport pină în anul 1980 și în larga desfășurare a marii competiții naționale „Daciada" — mișcarea noastră sportivă a căpătat dimensiuni noi și pe tărîmul performanței, iar reprezentanții ei au dobîndit numeroase trofee internaționale. Luind drept termen de comparație rezultatele la campionatele mondiale din ramurile olimpice, în 1977 și 1978 sportul românesc și-a menținut poziția a cin- cea — pe care o dobindise în clasamentul neoficial pe națiuni la J.O. din 1976 — înaintea puternicelor re- -etentative din Polonia, Ungaria, Bulgaria, Anglia, Cuba, Japonia și Iugoslavia, de care însă, la fel ca la Montreal, ne despart un număr destul de mic de medalii și puncte. Aceasta presupune valorificarea deplină a posibilităților sportivilor noștri din ramurile „de virf", care au deci șanse reale la medalii de aur, ca și aducerea celorlalți sportivi din alte ramuri și probe la un înalt nivel de competitivitate.

— Care sint aceste ramuri „de 
virf“, cu șanse însemnate la medalii 
de aur ?— Campionatele mondiale de lupte greco-romane, de gimnastică feminină și de caiac-canoe ne-au arătat că reprezentanții noștri sînt printre cei mai puternici și că pot cuceri locul întîi la diferite categorii și probe la viitoarele întreceri olimpice. în aceste ramuri fruntașe ale sportului nostru sînt posibile realizări și mai mari la J.O., prin răspundere și pregătire superioare la fiecare dintre sportivii componenți ai formațiilor. Dealtfel, măsurile speciale întreprinse de C.N.E.F.S. și federațiile de specialitate au condus la perfecționări substanțiale în lotul de gimnastică feminină, în frunte cu Nadia Comăneci, pregătită din nou la înalt nivel de antrenorul emerit Bela Karoly, la consolidarea realizărilor de talie internațională ale performerilor din lotul de lupte greco-romane, Constantin Alexandru, Ștefan Rusu, Ion Draica și alții, la progrese în preparativele și 

cu prilejul „Zilei Crucii Roșii64nei înțelegeri între popoare, la cauza progresului și păcii.în continuare, prof. dr. Ludovic Păun, vicepreședinte al Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie, adjunct al ministrului sănătății, a evidențiat în cuvîntul său grija față de om ce se manifestă in țara noastră, subliniind că aceasta constituie țelul suprem al politicii partidului și statului nostru. în acest context, el a insistat asupra eforturilor care se fac în vederea îmbunătățirii și perfecționării asistenței sanitare. De asemenea, vorbitorul a relevat contribuția Crucii Roșii la înfăptuirea politicii sanitare a partidului și statului, la îndeplinirea sarcinilor puse în fața sa de partid, de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Mesajul adresat Congresului Crucii Roșii din toamna anului trecut.în cadrul adunării festive au fost decernate diplome și insigne ale Crucii Roșii unui mare număr de activiști obștești.în încheiere a avut loc un program artistic susținut de brigada Complexului C.F.R. „Grivița Roșie".(Agerpres)
pective pentru mai buna cunoaștere reciprocă și dezvoltarea, in continuare, a relațiilor prietenești româno- britanîce.La întrevedere au luat parte Reginald Louis Seconde, ambasadorul Marii Britanii la București, și membri ai ambasadei.In aceeași zi, oaspeții au avut în- tîlniri cu Constantin Niță, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, și Vasile Volo- șeniuc, președintele Băncii române de comerț exterior.După-amiază, delegația londoneză a vizitat Tîrgul internațional de primăvară și Salonul internațional al chimiei.Cu ocazia vizitei in țara noastră a lordului primar al Londrei, ambasadorul Marii Britanii la București a oferit un dejun. (Agerpres)

compoziția lotului național de caiac- canoe.
— Pe bună dreptate, n-ați citat 

printre ramurile evidențiate anul tre
cut nici handbalul, nici boxul...— Campionatele mondiale la handbal, din 1978, au marcat o scădere în forța de joc a echipelor noastre. Formația feminină a înregistrat un eșec, iar cea masculină de-abia a smuls calificarea la turneul olimpic. Cauza neajunsurilor : în primul rînd, slaba preocupare pentru selecția talentelor din rîndul maselor de e-
Cum se pregătesc 
sportivii noștri?

levi, iar, la nivelul echipelor reprezentative, întîrzierea procesului de întinerire a loturilor. Se impune -deci muncă serioasă și perseverentă pentru recuperarea timpului pierdut, pentru punerea în valoare a tinerilor jucători talentați în cadrul unei formații omogene, capabilă să Întreacă adversari puternici din grupa semifinală olimpică.Și în box. rezultatele necorespunzătoare țin de cauze asemănătoare : carențe prelungite in selecția și instruirea tinerilor, lipsa unui sistem competițional adecvat care să creeze o bază mai largă pentru performanță și să favorizeze apariția și promovarea rapidă a tinerilor cu aptitudini, deficiențe care aparțin direct de munca noastră. Dealtfel, situația performanței în aceste două ramuri, ca și, pe rînd, din celelalte sporturi din programul olimpic au fost analizate cu un accentuat spirit critic și autocritic in Biroul Executiv al C.N-E.F.S. și în Comitetul Olimpic Român, stabilindu-se măsuri și acțiuni concrete pentru înlăturarea neajunsurilor încă în acest sezon, pentru perfecționarea conducerii și organizării pregătirii olimpice.
— Care este stadiul in care se află 

sporturi cu mare pondere, atit in an
samblul național cit și in cel olimpic,

Cronica zilei
Vizita delegației tinere

tului congolez. Delegatia Uniu- nii Tineretului Socialist Congolez (U.J.S.C.), din R.P. Congo, condusă de Gabriel Oba Apounou, prim-secretar al C.C. al U.J.S.C., ministrul tineretului, care a efectuat o vizită în țara noastră, la invitația C.C. al U.T.C., a fost primită la Comitetul Central al Partidului Comunist Român.Cu acest prilej, delegația a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, din partea tovarășului Denis Sassou- Nguesso, președinte al C.C. al Partidului Congolez al Muncii, președinte al R.P. Congo, șef al Statului și președinte al Consiliului de Miniștri, un salut revoluționar, precum și dorința dezvoltării, in continuare, a relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele, popoarele și țările noastre.
★în continuarea vizitei, delegația U- niunii Tineretului Socialist Congolez a fost oaspetele tinerilor muncitori de la întreprinderea de mașini-unel- te și agregate București și Liceul de matematică-fizică Măgurele.în cadrul discuțiilor de la C.C. al U.T.C. și Consiliul Național al Organizației Pionierilor, desfășurate în- tr-o atmosferă caldă, au fost abordate probleme ale colaborării U.T.C. și C.N.O.P. cu U.J.S.C., convenindu-se acțiunile de colaborare bilaterală pentru anii 1979—1980.La plecare, pe aeroportul Bucu- rești-Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășul Ion Traian Ște- fănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, de alte cadre ale U.T.C.A fost de față M. Tchizimbila, însărcinatul cu afaceri a.i. al R.P. Congo la București.

Manifestare culturală.In- stitutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat, luni după-amiază, o manifestare culturală consacrată Zilei naționale a Statului Israel.Cu acest prilej, prof. dr. docent Virgil Cândea a prezentat impresii de călătorie in Israel.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au luat parte Aba Gefen, ambasadorul Israelului la București, membri ai ambasadei.
★Flavio Quaresma Pires Dos Santos, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Democratice Sao Tome și Principe in Republica Socialistă România, cu reședința la Lisabona, a sosit la București în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare. (Agerpres)

cum sint atletismul, în primul rînd, 
tirul, scrima, natația și canotajul ? 
Înregistrează o creștere de potențial 
față de 1976, pot dobindi sportivii 
noștri din aceste ramuri performanțe 
superioare in 1980 ?— Programe speciale, mergînd pînă la grafice individuale de pregătire pe etape, au fost concepute și puse în practică; selecția în diferitele loturi s-a făcut și se va face în continuare pe baza unui sistem de norme și haremuri de nivel mondial, aportul medicinei sportive și al asistenței științifice se materializează astăzi prin brigăzi complexe inter- disciplinare de sprijinire a muncii tehnicienilor; s-a întărit activul unor federații, ca și conducerea tehnică a unor loturi — prin promovarea foștilor sportivi de renume ca Mihaeia

Peneș, Emil Jecu și Florica Oțel (a- tletism). Cristina Șoptereanu (nata- ție), Virgil Atanâsiu (tir), Dumitru Ciobotaru (box), Stefan Haukler și Rohoni Ladislau (scrimă). în a- tletism, alături de sportivi consa- crați, cum sînt Natalia Mărășes- cu și Ilie Floroiu, se ridică un șir lung de tineri care ne dau încredere în rezultate superioare pentru 1980; în natație, Carmen Bunaciu și Irlnel Pănulescu pot reinnoda participarea olimpică la nivel mai bun ; împreună cu scrimerele renumite, Ecaterina Stahl și Suzana Ardeleanu, reprezentantele noii generații, în frunte cu Marcela Moldovan, alcătuiesc de pe acum o formație de floretă deosebit de promițătoare; de asemenea, trăgătorii Laurențiu Pop, Corneliu Ion, Ilie Codreanu, Liviu Stan, Marin Stan sînt capabili să readucă faimă pentru tirul nostru olimpic ; în canotajul feminin, aproape întregul Iot este tînăr, talentat, a cîștigat experiență internațională și se află foarte aproape de maturitatea sportivă. Desigur, mai sînt multe de făcut în aceste sporturi pentru recuperarea terenului pierdut, C.N.E.F.S. și federațiile respective, consiliile locale de sport și cluburile avînd obligația să lucreze perseverent pentru înfăptui

T elegramăPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Ilie Verdeț, a adresat o telegramă doamnei Margaret Thatcher cu ocazia desemnării sale în funcția de prim- ministru al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, prin care, în numele său și al guvernului român, îi adresează calde felicitări și cele mai bune urări de succes și își ex
Cu privire la ședința Comitetului miniștrilor 

afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul
de la Varșoviaîn conformitate cu înțelegerea intervenită, la mijlocul lunii mai a.c., Ia Budapesta va avea loc ședința Co

Adunare festivă cu prilejul celei de-a XXXIV-a aniversari 
a eliberării Cehoslovaciei de sub dominația fascistăLa Sighișoara a avut loc luni o adunare festivă cu prilejul celei de-a XXXIV-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub dominația fascistă.Despre semnificația istorică a evenimentului în viața poporului cehoslovac prieten au vorbit : Petre Ef- timie, secretar al comitetului municipal de partid, Susana Zablău, membră a comitetului de partid de la Întreprinderea de confecții „Tîrnava", și Jaroslav Hana, consilier al Ambasadei R.S. Cehoslovace ia București.în cuvîntul lor, vorbitorii au relevat lupta comună a popoarelor ro

De la Direcția drumurilor 
din cadrul Ministerului 

Transporturilor 
și TelecomunicațiilorDirecția drumurilor din cadrul Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor comunică : Datorită unor lucrări de consolidare a podului peste rîul Jiu de pe DN 6, km 267 plus 450, începînd cu data de 9 mai a.c. circulația rutieră pentru toate categoriile de autovehicule se deviază pe ruta DN 6, km 264 plus 600 — DN 66, km 16 — drumul județean 673, km 38 — drumul județean 674 pînă la intersecția cu DN 6, km 269 plus 600. Varianta ocolitoare este semnalizată corespunzător, traseul fiind în întregime asfaltat.(Agerpres)

rea exactă a tuturor programelor de pregătire olimpică.— Din cele relatate de dv. rezultă 
că una din deficiențele care provoacă 
răminerile in urmă in diferite ramuri 
și probe ale sportului nostru de 
performanță este insuficienta preo
cupare pentru selecția și promovarea 
tineretului.— Sportul românesc, la indicațiile conducerii de partid, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, a deschis noi drumuri in dezvoltarea mondială a unor discipline, prin selecția și pregătirea științifică a talentelor de la vîrste fragede. în pofida succeselor românești, de răsunet internațional pe a- cest tărîm, C.N.E.F.S., unele federații, organe și organizații sportive, alți factori cu răspundere față de performanță au întîrziat, s-au pus greu în mișcare, în privința generalizării acestei experiențe deosebit de valoroase. în prezent, în cadrul amplu creat de „Daciadă", federațiile, cluburile și asociațiile sportive, organizațiile sportive și ceilalți factori responsabili, noi toți avem datoria să acționăm în fiecare județ și localitate, în special în fiecare unitate de învățămînt, pentru aplicarea „Sistemului unic național de selecție a talentelor sportive". Talente apar și vor apărea în număr destul de mare, iar grija noastră, a organizațiilor sportive, a tuturor tehnicienilor, trebuie să se îndrepte spre promovarea lor rapidă în unități în care să se întreprindă consecvent muncă tehnică individuală de sporire a valorilor.

— In încheiere, vă propunem să 
ne schițați aria sporturilor olimpice 
la care vor participa reprezentanții 
noștri in 1980.— Față de 1976, lotul nostru reprezentativ la viitoarele Jocuri Olimpice va fi mai mare numeric și își va înscrie sportivii la mai multe ramuri și probe. în ordinea alfabetică a sporturilor, ne propunem să participăm la atletism, box, caiac-canoe, canotaj, gimnastică, haltere, handbal, judo, lupte, înot și polo, scrimă și tir. Echipele de fotbal, volei (masculin) și baschet (feminin) se află în faza turneelor de calificare la Jocurile Olimpice. în toate cazurile, participarea se condiționează de pregătire și de rezultate bune în acest decisiv an preolimpic — singurele garanții ale unei reprezentări demne a culorilor sportului românesc în arena olimpică.

Valeriu MIR ONES CU 

primă convingerea că relațiile politice, economice, tehnico-științifice, culturale și în alte domenii statornicite între cele două state, precum și conlucrarea româno-britanică pe tărîmul vieții internaționale se vor dezvolta continuu, în interesul reciproc al popoarelor noastre, spre binele cauzei păcii, securității și înțelegerii în Europa și in întreaga lume.

mitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia.

mân și cehoslovac împotriva fascismului, contribuția ostașilor români și sovietici la eliberarea Cehoslovaciei. Ei au evidențiat, totodată, relațiile tradiționale de prietenie și colaborare statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, între țările și popoarele noastre, subliniind rolul hotărîtor al întîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak în întărirea și dezvoltarea continuă pe multiple planuri a acestor relații. (Agerpres)
LOTO 2

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA DIN 6 MAI 1979Extragerea I : 17 27 24 7. Extragerea a Il-a : 12 33 1 9. Extragerea a III-a : 71 59 69 67.

PRONOEXPRES
ClȘTIGURILE TRAGERII 

DIN 2 MAI 1979Categoria 1 : 1 variantă 100% — autoturism Dacia 1300 ; cat. 2 : 1 variantă 100% a 41 576 lei și 3 variante 25% a 10 394 lei ; cat. 3 : 17,75 variante a 3 375 lei ; cat. 4 : 68,75 a 871 lei ; cat. 5 : 145,25 a 412 lei ; cat. 6 : 5 185 a 40 lei ; cat. 7 : 114 a 200 lei ; cat. 8 : 2 386,25 a 40 lei.Report categoria 1 : 489 903 lei.

Reprezentanții noștri 
în întreceri 

internaționale• La arena Progresul din Capitală au început, luni, campionatele internaționale de tenis ale României, la care participă sportivi și sportive din Bulgaria, R.P. Chineză, R.D. Germană, Grecia, Spania, Sudan, Turcia, Ungaria și din țara noastră. Iată primele rezultate : simplu bărbați : Dîrzu — Nisiparu 6—1, 6—3 ; Segăr- ceanu — A. Mîrza 6—1, 7—5 ; Șo- var — Sami (Sudan) 6—4, 6—2 ; simplu femei : Adriana Caraiosifoglu — Daniela Moise 9—11, 6—0, 6—2 ; Cos- mina Popescu — Dana Beleuță 9—7, 6—0 ; Camelia Chiriac — Carmen Cazacliu 6—1, 8—6.Turneul continuă astăzi de la ora 10.• în cea de-a 5-a gală a campionatelor europene de box de la KSln, pugilistul român de categoria grea, Ion Cernat, a ciștigat prin abandon în prima repriză meciul cu portughezul Silva Miranda. Alte rezultate la aceeași categorie: Gorstkov (U.R.S.S.) — învinge prin KO în prima repriză pe Stoimenov (Bulgaria) ; Leval (Ungaria) întrece la puncte pe Nato (Franța) ; Skrzecz (Polonia) dispune la puncte de Kaya (Turcia).• Lotul feminin de gimnastică al României, in frunte cu tripla campioană olimpică Nadia Comăneci, a participat în orașul suedez Landskro- na, împreună cu gimnastele suedeze, la un concurs de verificare în vederea apropiatelor campionate europene de la Copenhaga.Demonstrînd o formă sportivă remarcabilă, Nadia Comăneci a obținut cele mai mari note din concurs, situîndu-se pe locul 1 la individual compus — cu 39,65 puncte. Pe locul II s-a clasat tînăra gimnastă româncă Anca Chiș — 38,80 puncte. Primele 7 locuri au fost ocupate, de altfel, de gimnastele echipei României, care au cîștigat întîlnirea amicală cu reprezentativa Suediei.
În cîteva rînduri• Concursul internațional masculin de floretă, desfășurat la Bonn, a fost ciștigat de sportivul sovietic A- leksandr Romankov, care a totalizat în turneul final 4 victorii. Pe locul doi s-â clasat scrimerul român Petru Kuki cu 3 victorii.• Turneul internațional de șah de la Montreal s-a încheiat cu victoria marilor maeștri sovietici Anatoli Karpov și Mihail Tal, clasați pe primul loc, la egalitate, cu cite 12 p.• în cadrul concursului internațional desfășurat la Los Angeles, atletul american Renaldo Nehemiah a stabilit un nou record mondial în proba de 110 m garduri, cu timpul de 13”.

Din viața, partidelor 
comuniste si muncitorești 

s __________________________ *

Aniversarea unui eveniment istoric 
în dezvoltarea Uniunii Comuniștilor 

din Iugoslavia
40 de ani de la constituirea Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Iugoslavia, în frunte 

cu tovarășul losip Broz Tito
După cum s-a anunțat, la sesiunea festivă a C.C. al V.C.l. prilejuită de 

împlinirea a 40 de ani de la constituirea Comitetului Central al P.C. din 
Iugoslavia in frunte cu tovarășul losip Broz Tito, care a avut loc in localita
tea Bohinska Bistrița, tovarășul STANE DOLANJ, secretar al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., a rostit o cuvîntare.în introducere, vorbitorul a relevat că printre reuniunile de importanță istorică, care au- avut loc în cei 60 de ani de luptă revoluționară a Partidului Comunist din Iugoslavia — în prezent Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia — figurează, fără îndoială, ședința care a avut loc în urmă cu 40 de ani, sub conducerea lui Tito, în localitatea Bohinska Bistrița, intre 15 și 18 martie 1939. La această ședință s-a constituit din conducerea provizorie de atunci, cu mici modificări, Comitetul Central al P.C. din Iugoslavia, în frunte cu I. B. Tito. De atunci — a spus vorbitorul — a început o perioadă de 49 de ani de activitate a Comitetului Central caracterizată prin continuitate — cea mai fructuoasă etapă din dezvoltarea P.C. din Iugoslavia și una din cele mal importante etape ale luptei revoluționare a clasei muncitoare, a popoarelor și naționalităților din Iugoslavia.Constituirea noului C.C. al P.C.I. din cadre călite, formate în țară in focul luptei de clasă — se arată în cuvîntare — a marcat un stil nou, revoluționar, o metodă nouă de muncă în cadrul partidului, care și-a înzecit eforturile pentru a-și îndeplini cu cinste rolul de avangardă a proletariatului, în interesul clasei muncitoare și al popoarelor iugoslave, în interesul păcii, democrației, eliberării sociale și naționale a oamenilor muncii, în apărarea independenței țării.în această perioadă s-a stabilit o nouă platformă politică care pornea în primul rînd de la condițiile și cerințele luptei clasei muncitoare și popoarelor din Iugoslavia. Aceasta s-a evidențiat și în modalitatea de alegere a noului Comitet Central. I. B. Tito — a relevat vorbitorul — a procedat la alegerea C.C. al P.C.I. fără să consulte Comintemul, ceea ce era de neconceput pentru condițiile de atunci. Dorința de autonomie politică a mișcării muncitorești revoluționare din Iugoslavia a fost expresia necesității de a elibera activitatea revoluționară a comuniștilor și a maselor muncitoare în ansamblu de toate presiunile externe, de punctele de vedere doctrinare și de șabloanele dictate de către centrul internațional unic — factori care o-perioadă îndelungată provocaseră mișcării dificultăți în găsirea celor mai adecvate căi, mă- tode și mijloace pentru desfășurarea unei activități politico-revoluționare care să permită partidului să devină o adevărată avangardă a maselor, un factor politic autentic în cadrul societății iugoslave.Prin constituirea în 1939 a Comitetului Central a luat, de fapt, naștere un partid revoluționar de tip marxist, organizat pe principiul centralismului democratic, care a devenit tot mai modern și autonom în adoptarea hotăririlor, adaptîndu-se multilateral la necesitățile și condițiile date ale luptei clasei muncitoare, maselor populare și forțelor democratice progresiste din Iugoslavia. Această luptă pentru autonomia partidului a marcat de fapt începutul conflictului P.C.I. cu stalinis- mul — a spus tovarășul Stane Dolanț.Referindu-se la rolul pe care l-a avut tovarășul I.B. Tito încă înainte și, mai ales, după alegerea sa In fruntea Comitetului Central, vorbitorul a subliniat : înarmat cu o concepție revoluționară clară, Tito examina împreună cu noi situația din țară și, pe baza bogatei experiențe de care dispunea, ne-a ajutat să a- doptăm hotărîri cît mai bune. De aceea, ulterior, cînd Tito a preluat conducerea P.C. din Iugoslavia, el a reprezentat pentru noi o autoritate incontestabilă nu datorită funcției în sine, ci pentru că am fost con- știenți că aduce în rîndurile partidului nostru ceva nou, cu adevărat revoluționar și independent de șabloanele și de rețetele doctrinare.Avîntul luptei de clasă și al luptei politice desfășurate în țară sub conducerea P.C.I. a constituit un sprijin puternic in acțiunea lui Tito de a Înlătura neîncrederea manifestată de conducerea Cominternului față de P.C.I. Pe atunci în cadrul Cominternului se discuta propunerea cu privire la dizolvarea P.C.I., soartă pe care au avut-o în acel timp unele partide. Dizolvarea P.C.I. ar fi avut fără îndoială consecințe nefaste.Afirmind că Partidul Comunist din Iugoslavia nu a subapreciat niciodată rolul Cominternului, contribuția acestuia la afirmarea clasei muncitoare pe plan mondial ca factor po
vremea

Timpul probabil pentru zilele de S, 10 
șl 11 mal. In țară : Vremea se va în
călzi ușor. Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea ploi locale, ce vor avea și ca

litic tot mai important In viața socială, vorbitorul a amintit că Lenin a respins energic ideea partidelor conducătoare, așa cum o făcuse de altfel și Marx la timpul său, și că Engels a avertizat că internaționalismul este posibil între partide și mișcări revoluționare egale în drepturi numai pe terenul independenței. Ulterior, situația ș-a schimbat radical și calitativ ; Comin- ternul anilor ’30 subordonează interesele fundamentale ale mișcării muncitorești din unele țări disciplinei față de centru și de linia generală trasată de acesta ; el a inceput să se ocupe nu numai de linia politică a cutărui sau cutărui partid politic, ci chiar de problemele organizatorice și de cadre ale acestor partide. De aceea, activitatea desfășurată de Tito — a spus vorbitorul — trebuie apreciată cu atit mai mult cu cît a făcut in aceste condiții cel mai mult din cit se putea face : a adus Comitetul Central în țară, l-a constituit din revoluționari tineri și capabili, muncitori și intelectuali care împreună cu el au creat linia politică in conformitate cu condițiile, necesitățile și posibilitățile din țară, a adoptat împreună cu Comitetul Central poziții iugoslave proprii față de diferite evenimente politice.Evocînd activitatea desfășurată de Comitetul Central al P.C. din Iugoslavia, format în 1939, vorbitorul a relevat că noua conducere a consolidat legătura cu organizațiile de partid din întreaga țară, cu masele largi, a trecut la înfăptuirea unui nou program politic, de dezvoltare în ansamblu, a partidului, de afirmare a lui ca forță ideologică și politică conducătoare a clasei muncitoare, a țărănimii muncitoare și a tuturor forțelor democratice și progresiste din > Iugoslavia. Activitatea partidului s-a orientat spre lupta pentru soluționarea problemelor economice și sociale concrete ale maselor muncitoare, pentru Înfăptuirea drepturilor democratice și a egalității în drepturi Intre națiuni; în cadrul partidului fiind promovată linia fermă spre lichidarea oportunismului, sectarismului și a rămășițelor fracționismu- lui.Cea de-a V-a Conferință pe țară ■ P. C. din Iugoslavia, din 1941, care, prin numărul delegaților, prin conținutul politic și ideologic al lucrărilor și hotăririlor. a avut de fapt valoarea unui congres, a ales noul Comitet Central al P.C. din Iugoslavia, in frunte cu tovarășul Tito, ca secretar general al partidului.în continuare, în cuvîntare se relevă că, în 1941, in zilele decisive pentru popoarele iugoslave, cind forțele fasciste au ocupat țara, comuniștii iugoslavi nu au ezitat nici un moment, au ridicat sus și cu mîndrie stindardul roșu proletar și național, au mobilizat masele muncitoare de la orașe și sate in războiul victorios de eliberare națională și pentru revoluția socialistă, în timpul războiului de eliberare națională au căzut 50 000 de membri de partid și peste 100 000 de membri ai U.T.C.I.Referindu-se, in continuare, la rezultatele obținute în decursul celor 40 de ani care s-au scurs de la evenimentul aniversat, vorbitorul a apreciat că ele au fost într-adevăr de o importanță epocală. Conținutul social, sensul istoric și direcțiile transformării societății iugoslave vorbesc cel mai bine despre energia creatoare, cu adevărat revoluționară, a comuniștilor iugoslavi și a maselor muncitoare, în frunte cu președintele Tito.Menționind că revoluția nu s-a încheiat, vorbitorul a subliniat că lupta actuală pentru progres social, material și cultural, pentru dezvoltarea democratică a societății iugoslave, pentru o viață mai liberă și mai fericită a oamenilor muncii și- popoarelor iugoslave, pentru o lume mai bună, mai echitabilă, o lume a păcii, bazată pe egalitatea în drepturi a tuturor țărilor — constituie doar o etapă In lupta măreață pentru socialism.In fața U.C.I., In fața a 1 750 000 de comuniști iugoslavi stau sarcini mari și de răspundere și In perioada următoare. Cel de-al XI-lea Congres al U.C.I. le-a stabilit clar. Există toate condițiile ca ele să fie înfăptuite, pentru a edifica o societate nouă, democratică, socialistă și de autoconducere, o societate a oamenilor liberi și cu drepturi egale, a popoarelor și naționalităților înfrățite — se spune în Încheierea cu- vîntării secretarului Prezidiului C.C. al U.C.I., tovarășul Stane Dolanț.
racter de aversă mal ales in sud-vestul 
țării. Vint slab pină la moderat cu in
tensificări locale în Banat șl zona de 
munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 4 șl 14 grade, iar cele 
maxime între 15—25 grade. în Bucu
rești : Vremea se va încălzi ușor. Cerul 
va fi variabil, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vint slab pînă la moderat.

• FILM ANTIFASCIST.Otto Frank, tatăl Annei Frank— fetița ucisă de naziști, al cărei jurnal, descoperit postum (și tradus în zeci de lirpbi), descrie viața tragică sub ocupația fascistă, văzută cu ochii unui copil— va debuta la 89 de ani intr-un film. Turnat sub egida Ligii internaționale împotriva rasismului și antisemitismului, pelicula va înfățișa prigoana nazistă in timpul celui de-al doilea război mondial, prigoană căreia, alături de Anna Frank, i-au căzut victime milioane de ființe nevinovate.
• SĂNII PNEUMATI

CE. O inovație în domeniul sporturilor de iarnă : sănii din pollclorură de vinii, care se um

flă prin insuflarea de aer (vezi foto). Fabricate in R.F.G., noile sănii se dovedesc a fi mai rezistente decît cele clasice, asigură o coborîre confortabilă a pantelor și în plus stratul de aer îi protejează pe sportivi de răceala zăpezii.
® URȘI ...VERZI. Ca un ideal camuflaj in mediul in care trăiesc — zăpezile șl ghețurile veșnice — blana albă cu nuanțe gălbui îi caracterizează pe toți urșii polari. Iată insă că urșii de la grădina zoologică din San Diego etalează o blană de culoarea ...verde a ierbii. Specialiștii sînt de părere că fenomenul se datorează fixării pe blana animalelor a unei varietăți de alge verzi-albastre, de apă dulce, aparținind unei spe

cii necunoscute pină in prezent. Algele au găsit în firele de blană un microclimat călduros și o protecție ideală.
• LIVEZI ÎNCĂLZITE, într-o stațiune experimentală pomicolă din Elveția a fost introdus de curînd un original sistem de protejare a livezilor de brumă și înghețul tirziu de primăvară, ce compromite deseori recoltele de fructe. Este vorba de amplasarea unor radiatoare protectoare, a căror funcționare este reglată cu a- jutorul unul termostat și care folosesc drept combustibil gaz lichid.

• OMAGIU LUI PAUL 
ROBESON. Celebrul actor și cintăreț de culoare Paul Robeson, neîntrecutul interpret al atitor „negro spirituals", a fost omagiat cu prilejul împlinirii a 81 de ani de la naștere prin inaugurarea unei stele comemorative montată pe celebrul Bulevard al Gloriei („Walk of Fame") din Hollywood. Este o recunoaștere tardivă a meritelor marelui cîntă- reț, care, în timpul vieții sale, a constituit ținta a numeroase atacuri din partea cercurilor reacționare, tocmai datorită poziției sale înaintate de artist-ce- 

tățean. La ceremonie a luat parte și fiul său, Paul Robeson jr.
• TRAFICUL DE 

DROGURI PE CEL 
DE-AL CINCILEA CON
TINENT. In pofida măsurilor luate de autorități, traficul cu droguri cunoaște o continuă creștere în cel de-al cincilea continent. In fiecare săp- tămînă in Australia sînt introduse în mod clandestin circa 23 kg de heroină. în 1978 poliția a depistat peste 7 500 tone de marijuana, producție autohtonă. Ultimii ani au fost marcați și de creșterea vertiginoasă a consumului de droguri, in special ca urmare a Îndelungatei recesiuni 

economice și a consecințelor pe plan social pe care le-a antrenat : concedieri, creșterea șomajului, fenomene ce afectează în primul rînd pe tineri.
• INTÎMPLARE DE 

NECREZUT. ° Ieti«ă în virstă de doi ani din statul indian Madhya Pradesh a ucis o cobră — relata nu de mult presa londoneză. în timp ce se juca în grădină sub ochii atenți ai părinților, chiar în fața fetiței s-a ivit capul unei cobre. Paralizați de groază, părinții n-au a- pucat să facă nici o mișcare. în schimb, copila s-a aruncat asupra șarpelui... mușcîndu-1 din toate puterile pînă ce și-a răpus adversarul. Transportată de urgență la spital, fetița a fost 

examinată minuțios de medici, care au considerat că nu au motive să o rețină acolo.
• SISTEMUL METRIC 

IN CANADA. Au trecut mai mult de doi ani de clnd Canada a trecut la sistemul metric, care se încetățenește însă cu greu. O dovedește faptul că trecerea la noul sistem s-a făcut pînă in prezent doar In proporție de 40 la sută. Majoritatea populației preferă, prin tradiție, sistemul de măsuri și greutăți englezesc. Ceea ce îi consolează oarecum pe susținătorii sistemului metric din Canada este faptul că un proces de adaptare analog se desfășoară cu și mal multă Încetineală In Statele Unite.
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întrevederi româno-chineze
PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU

adresat celei de-a V-a Conferințe a Unite
pentru comerț si dezvoltare de la Manilapentru comerț si dezvoltare de la Manila

(Urmare din pag. I)care să analizeze sarcinile și obiectivele economice și sociale specifice ale acestor țări și să prezinte soluții concrete pentru rezolvarea lor.4. Pornind de la necesitatea ca țările rămase în urmă să primească un sprijin material mai substanțial și concret în eforturile lor de depășire a decalajelor eco- nomico-sociale, propunem constituirea cit mai grabnică a Fondului comun de dezvoltare convenit, și care urmează să se alcătuiască prin participarea țărilor industrializate, precum și prin economiile realizate pe baza reducerii cheltuielilor militare. România propune reducerea acestor cheltuieli, de către toate statele, cu 10—15 la sută, din care jumătate să fie alocată pentru ajutorarea țărilor slab dezvoltate. Acest fond să fie pus la dispoziție, cu prioritate, țărilor în curs de dezvoltare care au un venit național anuâl pe locuitor pînă la 500—600 dolari și să fie folosit efectiv pentru realizarea programelor de dezvoltare a industriei, agriculturii, căilor de comunicații și celorlalte ramuri ale economiei naționale. Ajutorul să fie acordat, de asemenea, în primul rind țărilor care alocă ele însele o parte însemnată din venitul național, de cel puțin 20 la sută, pentru propria dezvoltare și care nu cheltuiesc pentru înarmare mai mult de 4—5 la sută din venitul național. Desigur, aceasta presupune renunțarea sub orice formă la folosirea forței și la amenințarea cu forța în viața internațională, asumarea unor garanții ferme, inclusiv de către Organizația Națiunilor Unite, că țările care, consacrindu-se propriei propășiri economico-sociale, nu-și sporesc cheltuielile militare nu vor fi victima nici unei agresiuni, a nici unei ingerințe din afară, că se vor respecta cu sfințenie suveranitatea și independența lor națională.Se impune, de asemenea, să se definitiveze și să intre în vigoare cit mai repede Programul integrat pentru materii prime și să se grăbească constituirea Fondului comun de finanțare a acestui program.5. Lichidarea subdezvoltării impune trecerea fermă și urgentă la stabilirea unor raporturi juste între preturile materiilor prime și ale produselor industrializate, între costurile combustibilului și energiei și ale celorlalte produse, pentru a se evita orice arbitrar în acest domeniu, crearea unor dificultăți economice, care afectează în ultimă instanță țările in curs de dezvoltare.De asemenea, trebuie să se convină asupra unor măsuri care să permită dezvoltarea fără restricții vamale a exporturilor de produse industrializate și de alte produse ale țărilor in curs de dezvoltare pe piața mondială, la prețuri avantajoase.6. Desfășurarea vertiginoasă a revoluției tehnico- științifice mondiale impune, ca o cerință fundamentală a depășirii marilor decalaje economice de către țările in curs de dezvoltare, deschiderea accesului lor larg la tehnologiile moderne. In acest sens trebuie reglementate măsuri de sporire a asistenței tehnice acordate de țările dezvoltate, de furnizare a noilor descoperiri științifice și tehnice în condiții avantajoase, care să permită popoarelor rămase în urmă să înainteze mai rapid pe calea progresului lor economic și social.7. România consideră că o importanță deosebită are reglementarea justă a condițiilor în care își desfășoară activitatea în țările slab dezvoltate companiile străine, în acest sens, se impune asigurarea controlului național atit în ceea ce privește exploatarea diferitelor resurse naturale ale acestora, cit și participarea la beneficii. Considerăm că ar fi just și echitabil ca țările în curs de dezvoltare să aibă o participare efectivă la proprietatea acestor societăți de cel puțin 50 la sută.8. O importanță deosebită considerăm că au întărirea unității și solidarității țărilor în curs de dezvoltare, intensificarea colaborării a întrajutorării lor reciproce, și cooperării dintre ele, in vederea soluționării

cu forțe comune a problemelor arzătoare ale progresului economico-social. Pornind de la necesitatea întăririi unității de acțiune a țărilor în curs de dezvoltare pentru promovarea intereselor lor economice vitale, România consideră că este de cea mai mare însemnătate să se creeze un organism permanent al acestor state care să trateze cu țările dezvoltate, în mod organizat și în condiții de deplină egalitate, problemele relațiilor dintre ele, pe baza unei platforme comune.9. România consideră că, în întreaga activitate îndreptată spre edificarea unei noi ordini economice internaționale, Organizația Națiunilor Unite trebuie să aibă un rol mult mai activ. In acest sens, apreciem necesitatea constituirii unui organism special al O.N.U., format din țări în curs de dezvoltare, țări socialiste și țări capitaliste avansate, care să elaboreze programele concrete pentru lichidarea subdezvoltării și făurirea noii ordini economice internaționale, pe care să le supună dezbaterii și adoptării sesiunii speciale a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din 1980. Totodată, acest organism ar trebui să treacă la elaborarea Cartei privind noile principii ale raporturilor economice internaționale, care să stea la baza colaborării în deplină egalitate și echitate intre toate statele și care să fie, de asemenea, prezentat spre adoptare de către O.N.U.10. Opinia publică, și în primul rînd popoarele din țările slab dezvoltate, care constituie majoritatea omenirii, așteaptă ca cea de-a V-a Conferință a Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare să marcheze un moment nou în efortul pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea noii ordini economice mondiale. După părerea noastră, Conferința U.N.C.T.A.D. ar trebui ca, pe baza propunerilor prezentate de statele participante, să treacă de îndată la elaborarea unui program unitar de acțiune. Este timpul ca U.N.C.T.A.D. să depășească stadiul discutării generale a acestor probleme vitale pentru omenire și să adopte măsuri practice, concrete pentru soluționarea lor. Este clar că actuala stare de lucruri nu mai poate continua, că se impune să se facă totul, de către toate statele, pentru soluționarea grabnică a acestor grave probleme ale umanității.Ca țară socialistă și ca țară în curs de dezvoltare, România dezvoltă larg relațiile de colaborare și cooperare pe multiple planuri — inclusiv in domeniul producției — cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, acționînd, pe baza avantajului reciproc, pentru progresul cît mai rapid al industriei, agriculturii, transporturilor în aceste state, contribuie la formarea cadrelor lor naționale, la dezvoltarea activității tehni- co-științifice și culturale. Totodată, România întărește continuu solidaritatea și cu aceste state în cadrul politicii generale de luptă împotriva imperialismului și colonialismului, pentru cauza independenței și suveranității popoarelor, pentru dreptul lor la o viață liberă și prosperă. Lupta pentru propășirea economică și socială, pentru întărirea independenței și suveranității țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate, a tuturor statelor constituie unul din obiectivele esențiale ale întregii politici externe a României socialiste. Vom promova și în viitor această politică, cu toată fermitatea și consecvența, convinși că aceasta corespunde intereselor celor mai arzătoare ale acestor popoare, ale întregii omeniri, ale cauzei generale a progresului și păcii, ale edificării unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Cu convingerea și dorința ca lucrările U.N.C.T.A.D.-V să se înscrie ca o nouă și importantă contribuție la eforturile popoarelor pentru lichidarea subdezvoltării și accelerarea procesului de edificare a noii ordini economice internaționale, dumneavoastră !

GENEVA 7 (Agerpres). — La Palatul Națiunilor Unite din Geneva s-au deschis luni lucrările celei de-a 32-a Adunări Mondiale a Sănătății, organul suprem al Organizației Mondiale a Sănătății (O.M.S.).La actuala sesiune participă peste 150 delegații din marea majoritate a statelor lumii, membre ale organizației. Din România participă o delegație condusă de prof. dr. Eugen Proca, ministrul sănătății. Participă, de asemenea, reprezentanți ai altor organisme specializate ale O.N.U. și organizații neguvernamentale.

Adunarea urmează să stabilească programul de lucru al organizației pe anii 1980—1981, să aprobe raportul de activitate pe anul 1978, să formuleze strategiile in vederea realizării conceptului „Sănătății pentru toți în anul 2000“, să analizeze multiplele aspecte legate de cooperarea tehnică în domeniul sănătății cu țările în curs de dezvoltare. De asemenea, a- dunarea va dezbate o serie de probleme actuale privind apărarea sănătății femeii și copilului, medicamentele esențiale, asistența sanitară de bază, asigurarea cu apă potabilă și igiena mediului ambiant etc.

BEIJING 7 (Agerpres). — La 7 mai; Yu Qiuli, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vice- premier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a primit delegația de activiști ai P.C.R., condusă de Lucian Drăguț, prim-vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale. în aceeași zi, Hu Yaobang, membru al Biroului Politic, șeful secției de propagandă a C.C. al P.C. Chinez, a primit delegația Academiei „Ștefan Gheorghiu", condusă de Păun Bratu, prorector al academiei.

Chen Muhua, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat, a primit luni delegația de activiști ai P.C.R., condusă de Nicolae Hurbean, prim-secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R.în cadrul întîlnirilor a fost subliniată evoluția ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală româno-chineze, stimulate de convorbirile și înțelegerile realizate la București și Beijing, în timpul vizitelor la cel mai înalt nivel.

urez succes deplin reuniunii
lucrărilor celei de-a V-aDeschiderea

a Națiunilor Unite pentru comerț și
Conferințe 
dezvoltare

Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu primit cu 
Și— Trimisul special al

deosebit interes

agențiile de presă transmit:
„Guvernele statelor euro

pene trebuie să înceapă cit mai grabnic' tratative pentru a asigura noi rezultate pozitive reuniunii de la Madrid de anul viitor", a declarat președintele Finlandei, Urho Kekkonen, într-un interviu acordat leviziunii vest-germane. O mare portanță pentru destindere are ținerea unor rezultate concrete negocierile de la Viena privind ducerea reciprocă a trupelor și mamentelor și măsuri adiacente Europa centrală.
te- im- ob- la re- ar- în

Partidul Socialist Austriac a obținut victoria în alegerile legislative pentru desemnarea noii componențe a Consiliului Național (Camera inferioară a Parlamentului), desfășurate duminică. El a întrunit 51.16 la sută din sufragiile exprimate, ceea ce îi asigură 96 de locuri in Parlament, față de 93 obținute cu ocazia precedentului scrutin din 1975.
Convorbiri franco-pana- 

mOZ6 Pfeședintele Valery Giscard d’Estaing a avut, luni, la Paris o întrevedere cu președintele Republicii Panama, Aristides Royo, care efectuează în prezent un turneu în Europa occidentală. La încheierea convorbirilor, cei doi președinți au declarat că ele s-au referit la întărirea relațiilor multilaterale între Franța și Republica Panama.
„Rolul femeii în țările 

nealiniate *n aRe *n curs de dezvoltare" este tema conferinței care a început duminică la Bagdad. La ședința inaugurală, participantele au fost salutate în numele vicepreședintelui Consiliului Comandamentului revoluției al Republicii Irak, Saddam Hussein, de ministrul comerțului, Hassan Aii. La lucrări participă peste 120 _de delegații din întreaga lume. Din țara

în cadrul manifestărilor de 
prietenie pakistanezo-romăne, la 
Rawalpindi a avut, loc. o intil- 
nire cu membri ai „Clubului 
Rotary", in cadrul căreia amba
sadorul țării noastre în Republi
ca Islamică Pakistan, Lucian Pe
trescu, a vorbit despre coordo
natele economice și politice in
terne și externe ale României 
socialiste. La intilnire au parti
cipat M. Ashraf, președintele 
„Clubului Rotary", Aslam Jam, 
președintele Asociației de prie
tenie Pakistan-Romania, ziariști, 
oameni de afaceri, precum și re
prezentanți ai corpului diploma
tic acreditați in Pakistan.

noastră este prezentă o delegație condusă de tovarășa Tamara Dobrin, vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor.
Comunicatul comun dat publicității la încheierea vizitei întreprinse în Etiopia de Abdel Fattah Ismail, secretar general al C.C. al Partidului Socialist Yemenit, președintele Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului al R.D.P. Yemen, subliniază că cele două părți se pronunță pentru instaurarea unei păci trainice în Cornul Africii pe baza principiilor respectării integrității teritoriale, a inviolabilității granițelor și a neamestecului în treburile interne. Comunicatul relevă necesitatea intensificării sprijinului politic, moral și material acordat mișcărilor de eliberare națională din Africa.
Atentat terorist. Emllio R°- driguez Roman, fost director general în serviciile asigurării ordinii publice spaniole, a fost rănit grav luni dimineața la 'Madrid de un grup de teroriști, care au reușit să dispară, după ce au deschis foc de armă asupra victimei.

Necesitatea extinderii cooperării internaționaleA in energiei nucleare

întrevederi chino—ame
ricane. La Beijing s-au desfășurat, luni, convorbiri între Li Qiang, ministrul comerțului exterior al R.P. Chineze, și Juanita M. Kreps, ministrul comerțului al S.U.A., care se află în vizită oficială in capitala chineză.

Arestări în Argentina. 28 de personalități politice argentiniene au fost arestate de poliție, informează agenția Prensa Latina. în Chaco, poliția a pătruns într-o casă parti

culară, în care se aflau reuniți 17 lideri ai Mișcării de integrare și dezvoltare (M.I.D.), organizație condusă de fostul președinte al Argentinei, Arturo Frondizi. în capitală, poliția a arestat 9 membri ai conducerii Frontului stîngii populare (F.I.P.). în Argentina activitățile politice au fost interzise și partidele au fost suprimate' după preluarea puterii de către forțele armate, în martie 1976.
Ministerul Justiției al 

S.U.A. a anunțat înființarea unul nou organ federal — Oficiul de Investigații Speciale — însărcinat cu urmărirea criminalilor de război naziști stabiliți pe teritoriul Statelor U- nite. în fruntea noului organism a fost numit Walter Rockier, fost procuror din partea S.U.A. la procesul de la Nurnberg.
mexic Noi opțiuni 

economico - sociale

MANILA 7.Agerpres, Iosif Socaciu, transmite : Luni dimineața au început, în capitala Republicii Filipine, Manila, lucrările celei de-a V-a Conferințe a Națiunile Unite pentru comerț și dezvoltare — U.N.C.T.A.D. Participă, aproape 7 000 de delegați din 159 de state ale lumii,Din România participă o delegație condusă de tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.La recomandarea comitetului pregătitor, la lucrări au fost admise ca membre ale U.N.C.T.A.D. patru noi state ce și-au dobindit recent independența : Djibouti, Seychelles, Insulele Solomon și Dominica.Pe ordinea de zi a conferinței au fost inscri.se cvasitotalitatea problemelor majore ale cooperării economice internaționale, a căror soluționare va facilita și va accelera procesul de înfăptuire a unei noi ordini ^economice internaționale, bazată pe relații interstatale mai echitabile și mai juste, care să ducă la lichidarea decalajelor dintre țările in curs de dezvoltare și țările avansate, să impulsioneze dezvoltarea națiunilor rămase în urmă, să promoveze progresul economic și social al tuturor popoarelor. Astfel, agenda sesiunii include, între altele, examinarea măsurilor și acțiunilor vizind transformarea structurilor industriale in economia mondială, restructurarea comerțului internațional și combaterea protecționismului care afectează accesul produselor manufacturate din țările în curs de dezvoltare pe piețele statelor industrializate, reglementarea pe baze noi a comerțului cu materii prime și cu produse finite, ameliorarea actualului cadru de acordare de asistență financiară țărilor, in curs de dezvoltare, transferul pe baze echitabile de tehnologie către țările in curs de dezvoltare, extinderea colaborării dintre țările în curs de dezvoltare, precum și dintre țările

satisfacție de participanțidisparitățile economice care separă astăzi țările lumii. Nu putem intra in deceniul 80 fără să facem, fie și numai un început în rezolvarea acestor probleme economice care ne-au divizat de-a lungul generației trecute", în prima zi a lucrărilor participan- ților la U.N.C.T.A.D.-V Ie-a fost prezentat mesajul tovarășului Ceaușescu, președintele Socialiste România.Au fost prezentate, de mesajele altor șefi de stat.Mesajul președintelui ____Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost primit cu deosebit interes și satisfacție de cei prezenți, fiind subliniat cu vii aplauze.Președintele conferinței a ținut să mulțumească călduros pentru mesajul șefului statului român, subliniind caracterul său cuprinzător și plin de idei. El a arătat că propunerile formulate în mesaj vor fi studiate cu atenție de conferință.

cu sisteme social-economice diferite, ajutorarea statelor mai puțin dezvoltate și a celor insulare sau fără litoral.Lucrările au fost deschise de șeful delegației țării gazdă, Limelda Ro- mualdez Marcos, ministrul așezărilor umane și guvernatorul general al orașului Manila.Președintele Republicii Filipine, Ferdinand Marcos, șalutind pe parti- cipanți, a exprimat in cuvintul inaugural speranța că sesiunea a cincea a U.N.C.T.A.D. va determina, prin măsurile ce le va lua. restructurarea sistemului economic actual, caracterizat de inechitate, criză și instabilitate. „Probabil cei bo- gați mai pot aștepta — a spus el — dar popoarele impovărate ale lumii nu". în acest sens, el a amintit marile probleme cu care sint confruntate statele in curs de dezvoltare și a relevat că interesul întregii umanități este de a schimba actualele relații, de a edifica o nouă ordine economică internațională, care să ofere o șansă mai bună națiunilor subdezvoltate.După ședința inaugurală, delegații au ales în unanimitate ca președinte al conferinței pe ministrul afacerilor externe filipinez, Carlos Romulo, adjunctul șefului delegației filipineze la reuniune, și au rezolvat problemele de procedură, organizare și desfășurare ale conferinței.în continuarea lucrărilor a luat cuvintul secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, care, după ce a salutat adunarea în numele Națiunilor Unite, a amintit marile probleme care confruntă omenirea : „Continuarea cursei înarmărilor ce sustrage importante resurse de la dezvoltare, existența unor situații conflictuale ce amenință pacea lumii, subdezvoltarea și decalajele economice dintre state". U.N.C.T.A.D.-V — a spus secretarul general al O.N.U. — va trebui să găsească un răspuns la toate problemele care ne preocupă. „Nu putem încheia deceniul 70 tolerînd

NicolaeRepubliciiasemenea,Republicii

BONN 7 (Agerpres), — Aproximativ 3 000 de specialiști în energia nucleară din 25 de țări au început luni la Hamburg o reuniune consacrată analizării și dezbaterii diferitelor aspecte ale dezvoltării acestui domeniu.Timp de cinci zile, participant!! vor audia nu mai puțin de 400 de comunicări.în discursul inaugural, cancelarul Helmut Schmidt a declarat că „aprovizionarea sigură cu energie a statelor este o garanție de pace in

I

lume", adăugind că „în deceniile ce vin nici o țară nu-și va putea permite să renunțe la vreo formă de energie, indiferent care". Cancelarul vest-german a subliniat necesitatea dezvoltării energiei nucleare sporirii eforturilor în direcția terii securității reactoarelor.în încheiere, vorbitorul a
și a creș-atras atenția asupra imperativului cooperării internaționale, care trebuie să se întărească atit la nivelul cercetătorilor și tehnicienilor, cit și al politicilor aplicate in acest domeniu.

ORIENTUL MIJLOCIU
Bombardamente israeliene în sudul LibanuluiBEIRUT 7 (Agerpres). — Aviația israeliană a bombardat luni regiunea Aichiyeh, din sudul Libanului, anunță agenția WAFA. Potrivit aceleiași surse, unitățile palestiniene . și forțele progresiste libaneze au ripostat des- chizind focul asupra avioanelor israeliene.

TEL AVIV 7 (Agerpres). — Avioane ale forțelor aeriene israeliene au bombardat luni, pentru a doua zi consecutiv, tabere palestiniene amplasate in zona de sud a Libanului, informează Un purtător de cuvînt militar israelian, reluat de agențiile Reuter și France Presse.

Viața politică mexicană cunoaște o puternică efervescență în această perioadă pregătitoare a alegerilor parlamentare de la 1 iulie. Partidele politice își prezintă programele, le popularizează în rîndul celor peste 27 de milioane de alegători ce vor fi chemați în fața urnelor. Efervescenta este generată mai ales de caracterul inedit al apropiatei consultări legislative. Este vorba de primul scrutin după reforma politică inițiată anul trecut de președintele Jose Lopez Portillo.Definit de observatori ca o „des
chidere politică fără precedent in 
Mexic", reforma — cele 17 amendamente la Constituție și schimbările din legea electorală — garantează opoziției posibilitatea de a participa lă alegeri cu drepturi depline. Pînă acum, de drepturi depline beneficiau, practic, doar patru grupări politice : Partidul Revoluționar Instituțional (P.R.I.), aflat la cîrma țării de cinci decenii. Partidul Socialist Popular, Partidul Autentic al Revoluției Mexicane (aliate tradiționale ale P.R.I.), precum și Partidul Acțiunii Naționale, opoziția legală. Alte formațiuni politice, deși activau relativ liber, nu puteau participa la alegeri decît prin candidați „independenți", înscrierea în registrul electoral fiind condiționată de prezentarea unui număr destul de mare (100 000) de semnături, ale aderenților. Totodată, ele erau frustrate de avantajele oferite partidelor oficializate in perioadele campaniilor electorale : utilizarea radioteleviziunii, subvenții din partea statului etc. Potrivit noilor criterii, dacă vor obține un minimum de 1,5 la sută din voturile exprimate la viitorul scrutin, partidele care în baza reformei au fost „înregistrate condiționat" pentru a eluda clauza „semnăturilor", vor fi înregistrate definitiv. Astfel, pentru prima oară, după patruzeci de ani, Partidul Comunist Mexican va participa la alegeri cu drepturi depline, în cadrul unei coaliții din care mai fac parte Partidul Socialist Revoluționar, Partidul Poporului Mexican și Mișcarea de Acțiune și Unitate Socialistă, cu o platformă preconizînd : naționalizarea unor instituții, legi referitoare la introducerea planificării economice, politica energetică, măsuri in legătură cu desăvîrșirea reformei a- grare etc.Campania preelectorală a adus în prim-plan preocupările forțelor politice mexicane privind dezvoltarea economică a țării prin valorificarea bogatelor resurse de pe

trol și gaze descoperite în ultimul timp. Cum va folosi Mexicul marea de petrol (circa 300 de miliarde de barili, care o situează pe primul loc în lume in ce privește rezervele potențiale) descoperită recent ?Un prim răspuns, sintetic, a fost dat de către însuși șeful statului : 
„Refuzăm să fim o țară exclusiv pe
trolieră. Noi vrem să devenim o țară 
dezvoltată, care are in plus și pe
trol". Fixind în cifre această opțiune, guvernul de la Ciudad de Mexico și-a propus un ritm de creștere anual al produsului intern brut de 8—10 la sută, pină in anul 1982, pe baza unei dezvoltări armonioase ■ și de sine stătătoare a întregii economii. Cu priorități stabilite în domeniul alimentației, energiei, siderurgiei, industriei construcțiilor de mașini și chimiei, în așa fel incit aplicarea programelor elaborate să absoarbă devizele intrate in tară din vînzările externe de petrol. „Nu vrem să înfruntăm riscul 
de a deveni o țară exportatoare de 
capitaluri, in vreme ce suferim 
încă grave rămineri în urmă" — sublinia președintele Portillo.Programul șesenal de dezvoltare a fost împărțit in trei perioade de cite doi ani : una pentru restabilirea economiei, după dificultățile , întîmpinate în anii 1974—1976 ; cea de-a doua va avea ca scop întărirea principalelor ramuri economice ; ultimii doi ani (1981—1982) vor fi consacrați unei creșteri economice accelerate. în același timp, agricultura, in care este ocupată 40 la sută din populația țării și care contribuie doar cu 10 la sută din produsul național brut, se va bucura de o atenție deosebită pe planul investițiilor, avindu-se în vedere extinderea suprafețelor cultivabile, mecanizarea culturilor, utilizarea de îngrășăminte — intr-un cuvînt. modernizarea acestui important sector al economiei, astfel incit să facă față cererii crescinde de produse a- groalimentare de pe piața internă.Aplicarea tuturor acestor programe trebuie să ducă la crearea a 4 500 000 noi locuri de muncă, necesitate stringentă, datorită existenței unui mare procent de forță de muncă neocupată.Complexa realitate mexicană, problemele de dezvoltare ce stiS- în fata națiunii, la această oră, se constituie in tot atitea teme majore ale dezbaterilor stimulate de desfășurarea campaniei electorale.

Valentin PAUNESCU
Ciudad de Mexico

NICARAGUA
Puternice atacuri lansate de forțele patriotice 

în diferite regiuni ale țăriiZia- Ma-MANAGUA 7 (Agerpres). — rul opoziționist „La Prensa“, din nagua, relevă că în ultimele zile s-a semnalat o intensă mobilizare a forțelor Gărzii Naționale pentru a putea face față noilor atacuri lansate de Frontul Sandinist de Eliberare Națională (F.S.L.N.) din Nicaragua in diverse regiuni ale țării. Potrivit ziarului citat, trupe de întărire au fost trimise în regiunea Nueva Guinea, din estul Nicaraguei. In diverse puncte ale acestei regiuni — Zelaya, Rio San Juan și Verdum — au fost înregistrate lupte între Garda Națională și insurgenții sandiniști. Ciocniri violente au avut loc și la Managua, litare auPe de unde patrule și posturi mi- fost atacate de sandiniști. altă parte, regimul dicta

torial este confruntat cu valul cres- cind al opoziției maselor largi populare, care se pronunță împotriva politicii de represiune promovate de guvernul de la Managua. Cotidianul „La Prensa" relevă că 64 de membri ai opoziției sint înscriși de guvernul generalului Somoza pe o listă neagră, fapt ce le pune viața in pericol, date fiind arestările și execuțiile sumare comise de Garda militară. Agenția France Presse informează că Eli Altamirano, secretar general al Partidului Comunist din Nicaragua și membru al Frontului Patriotic Național (F.P.N.), se află in stare de detenție. Totodată, patru lideri ai Frontului Amplu Opoziționist (F.A.O.) au fost arestați.

Atributele moderne
ale unui oraș străvechiCălătorul care intră în pe șoseaua dinspre Berlin cut impresionat de siluetele modernelor clădiri, a căror arhitectonică în beton se integrează armonios peisajului presărat cu lacuri și mici coline. în cochetele cartiere noi, construite din anul 1971 incoace, locuiesc 45 000 de cetățeni, cam 40 la sută din populația orașului. Pe măsura apropierii de centrul localității, urbanistica se schimbă : privirii i se oferă ulițe strimte, flancate de clădiri vechi de secole, de birne și paiantă, cărora mii- nile harnice ale edililor le-au redat strălucirea de odinioară. Contrastul între orașul vechi și noile sale cartiere ține numai de stilul arhitectural, pentru că oamenii sint pretutindeni aceiași : senini, calmi, preocupați de munca și viața lor, care își deapănă ritmul aidoma cu cel al întregii țări.Orașul are o vechime, atestată documentar, de peste 800 de ani. Străvechea capitală a fostului land Mecklenburg constituia reședința unui grup de iunkeri — mari latifundiari, interesați să mențină locuitorii în înapoiere și sărăcie. Simbolul opulenței protipendadei — castelul rezidențial al ducilor de Mecklenburg, o magnifică construcție realizată pe malul unui lac, pare a fi concentrat toată truda și amărăciunea generațiilor asuprite.Astăzi, Schwerin este mai cu seamă un oraș tinăr. Tinăr nu numai pentru că vîrsta medie a locuitorilor este de 33,8 ani. Tinăr, pentru că aici s-au construit unități industriale moderne : o fabrică de elemente hidraulice, o fabrică de articole din piele sintetică, o fabrică de mașini de prelucrare a maselor plastice și una

Schwerin este piă- care utilizează aceste mașini, o întreprindere de prefabricate, o fabrică de cabluri, una specializată in utilaje pentru vapoare, alta de lapte ș.a. Gazdelor le place să facă o comparație : dacă in anul 1938 tot landul Mecklenburg realiza o producție de 800. milioane mărci, astăzi numai ce produce orașul Schwerin depășește in valoare 2,9 miliarde mărci. Din 1971. in orașul Schwerin statul socialist a
Note de călătorie 

din R. D. Germană

investit mult : 1 miliard de mărci pentru dezvoltarea industriei și 800 milioane mărci pentru construcții de locuințe și social-culturale. Populația s-a dublat. Sint asigurate locuri de muncă pentru toți cetățenii. Față de condițiile create, oamenii se străduiesc să obțină rezultate bune in producție. Bunăoară, in ultimii opt ani, ritmul mediu de creștere a producției industriale în regiunea Schwerin a fost de 8 la sută anual, superior celui mediu pe întreaga țară (5—6 la sută).O vizită la întreprinderea de articole din piele sintetică este elocventă pentru prefacerile pe care le-a cunoscut orașul, pentru ritmul trepidant al industriei sale. Fabrica a început să producă în urmă cu trei ani. S-au adus aici cele mai moderne utilaje. Poate și pentru că lucrează multe femei, efortul fizic a fost redus la maximum.

Practic, nu se transportă manual nici un material, nici un semifabricat. Con- teinerelă metalice cu materiale sint ingenios stivuite in magazii, folosin- du-sc rațional spațiul pe verticală. De acolo sint transportate cu electrocarele la secția de croit, unde operațiile se execută pe prese și matrițe de inaltă performanță. Loturile de semifabricate sint preluate apoi in containere metalice pe un con- veier care le transportă la etajul superior, m secțiile de asamblare. Calculatorul electronic dirijează contei- nerele spre locurile de muncă, asi- gurind aprovizionarea ritmică, neîntreruptă ; produsele finite sint apoi transportate tot pe un conveier pină la depozite. Pretutindeni ciplină, o atmosferă muncă.Impresionantă este sortimentelor fabricate, produc circa 300 de. ticole de pielărie, în ______riante. întreprinderea dispune de un corp de 150 de tehnologi specializați în concepție, proiectare, organizare tehnologică, avind misiunea de a asigura asimilarea rapidă în fabricație a noilor modele. Totul este bine gîndit de la început, de la „design" și proiectarea tehnologică pînă la consumul de materiale și manoperă. Așa se explică, bunăoară, că, practic, se lucrează fără deșeuri, mai bine de 97 la sută din materiale regăsin- du-se în produsul finit. Și cîteva date despre cei care muncesc aici : colectivul numără circa 2 000 de oameni, vîrsta medie fiind de 23,5 ani. Tot aici se pregătesc 600 de ucenici, care locuiesc într-un cămin cu tot atitea

ordine. displăcută dediversitatea într-un an se modele de ar- multiple va-
Armonioasa împletire urbanistică a vechiului cu noul: vedere generală 

a orașului Schwerinlocuri. întreprinderea mai are trei cămine muncitorești, are asigurată asistența medicală proprie ; muncitorilor le sint repartizate an de an un număr de locuințe, pe măsura construirii lor.Planurile de viitor ale edililor. orașului sint optimiste, dar pe deplin realiste. Obiectivul economic numărul unu : fructificarea investițiilor prin sporirea productivității muncii și a eficientei economice. Se pun îndreptățite speranțe in această privință pe capacitatea mobilizatoare a noii forme de organizare a activității productive in combinate industriale integrate. Obiectivul social primordial : soluționarea pînă in 1990 a problemei asigurării unor locuințe confortabile pentru toți locui

torii orașului. La această acțiune participă cu elan întreaga populație a orașului.La vremea lui, ironizînd înapoierea vieții economice și sociale din landul Mecklenburg, Bismark folosea o butadă favorită : „Dacă va 
veni sfirșitul lumii, voi pleca in 
Mecklenburg pentru că, acolo, eve
nimentul se va produce cu 50 de ani 
mai tîrziu". Au trebuit să vină vremurile noi, socialiste, pentru a trezi ținutul la viață. Stăpîni pe munca și viața lor, oamenii de aici au transformat radical, într-un răstimp istoric scurt, peisajul economic și social și participă cu însuflețire la construcția societății noi, socialiste.

Corneliu CARLAN
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