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ȘANTIERELE DE INVESTIȚII
Direcții principale de acțiune:

• Ritmuri înalte de construcții și montaj
• Recuperarea răminerilor in urmă
• Respectarea întocmai a termenelor 

de punere in funcțiuneIn primele patru luni din acest an, economia națională și-a mărit potențialul cu zeci, și zeci de capacități de producție industriale și agrozootehnice noi, intrate în funcțiune integral sau parțial, multe dintre ele înainte de termen. Este un bilanț rodnic al muncii dîrze și stăruitoare a constructorilor și mon- torilor, al activității beneficiarilor și proiectanților, furnizorilor de utilaje și de materiale de construcții, la care, în lunile următoare, trebuie să se adauge noi și importante realizări, concretizate prin finalizarea și punerea în funcțiune a tuturor obiectivelor de investiții planificate pentru acest an.Date fiind numărul și importanța economică a capacităților de producție prevăzute, amploarea și complexitatea lucrărilor rămase de realizat, atit luna mai, cît și fiecare din lunile următoare reprezintă o perioadă a maximelor exigențe pe șantiere. Intensificarea execuției tuturor categoriilor de lucrări, atingerea unor ritmuri inalte de construcții și montaj tehnologic, se detașează ca direcții principale de acțiune. Țoate eforturile și măsurile adoptate trebuie subordonate acestui scop, pentru intrarea rapidă in exploatare a noilor capacități și, obiective. Finalizarea acestora Ia timp și chiar mai devreme este criteriul de prim ordin in evaluarea spiritului de răspundere cu care acționează toți cei ce participă la procesul de realizare a investițiilor. Este o precizare cu atit mai nece

sară cu cît, alături de capacitățile din planul acestui an, mai sint destule restanțe, pentru lichidarea cărora trebuie concentrate, acum, cu stăruință toate eforturile. Măsurile cuprinzătoare și precise, adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind recuperarea restanțelor din anul trecut și îndeplinirea integrală a planului din acest an constituie un adevărat program de acțiune pentru toți lucrătorii din âcest sector, ilustrînd, totodată, cît se poate de convingător atenția permanentă pe care conducerea partidului o acordă asigurării condițiilor optime pentru desfășurarea activității din investiții la un nivel tot mai înalt de eficiență.De altfel, un succint tur de orizont relevă că pe numeroase șantiere se muncește cu hărnicie, in ritm susținut, pentru intensificarea ritmului lucrărilor. Să concretizăm : pe șantierele' combinatelor de utilaj greu din Iași, Cluj-Napoca și Craiova, Combinatului siderurgic Călărași, Combinatului petrochimic Midia-Nă- vodari, platformei industriale Bistrița și altele, unde au fost adoptate în ultima vreme măsuri ample in scopul asigurării integrale și folosirii raționale a forței de muncă și utilajelor de execuție din dotare, aprovizionării ritmice, în flux continuu, tu materiale, deschiderii unor largi fronturi de lucru pentru intensificarea montajului tehnologic, constructorii și montorii și-au consolidat avansul dobindit in lunile anterioare la executarea lucrărilor.
ÎN INTERESUL BUNEI APROVIZIONĂRI A POPULAȚIEI

Dar asemenea realizări sint inegale. Cum se știe, la o serie de obiective noi, termenele de punere în funcțiune nu au fost respectate, deși factorii în cauză, in special beneficiarii și titularii de investiții, s-au angajat să ia toate măsurile în scopul realizării lor cît mal rapide.Nu ne propunem să efectuăm p analiză amănunțită a tuturor cauzelor care au dus, pe unele șantiere, la nerespectarea unor termene de punere în funcțiune, iar pe altele la acumularea de noi și deloc neglijabile rămineri în urmă. Dar, referindu-ne la cele cu o frecvență mai mare, trebuie să menționăm lipsurile serioase existente încă în pregătirea unor investiții și, ulterior, pe parcursul execuției, nerezolvarea la timp a problemelor aflate în suspensie și, implicit, neîndeplinirea de către unii dintre factorii cu răspunderi în acest domeniu a obligațiilor ce le revin. Ca atare, în balanța restanțelor au cintărit greu întirzierea cu care au fost și continuă să fid livrate' o serie de utilaje tehnologice de bază, cît și lipsa unor cantități insemnate de materiale și prefabricate. Nici ritmul de lucru imprimat de constructori și montori nu s-a situat întotdeauna la nivelul prevederilor din graficele de execuție. Cu toate că, prin eforturile depuse pe șantiere pină acum, stocurile de utilaje au fost în mare măsură diminuate, totuși acestea se mențin la un nivel ridicat.Este limpede că se impun măsuri energice din partea tuturor factorilor cu răspunderi precise in domeniul investițiilor, pentru înlăturarea acestor deficiențe și accelerarea ritmului de execuție pe șantiere. Eforturile trebuie concentrate, cu

Vineri după-amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit pe Khaled El-Hassan, membru al Consiliului Național Palestinian, membru al Comitetului Central al „AI Fatah", care face o vizită în țara noastră.Oaspetele a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un salut cordial și cele mai bune urări din partea tovarășului Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. El a exprimat mulțumiri pentru poziția constantă a României, personal a șefului statului român în sprijinul cauzei poporului palestinian, pentru realizarea dreptului său la autodeterminare, pentru crearea unui stat propriu independent.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită tovarășului Yasser Arafat salutul său prietenesc,

iar poporului palestinian urări de succes pe calea înfăptuirii aspirațiilor sale legitime de libertate și independență.în Cadrul întrevederii au fost subliniate cu satisfacție relațiile de prietenie, solidaritate și colaborare statornicite intre Partidul Comunist Român și Organizația pentru Eliberarea Palestinei și s-a manifestat dorința comună de a extinde și a aprofunda aceste raporturi in interesul lor comun, al cauzei păcii, cooperării și progresului in lume.Șeful statului român a reafirmat poziția țării noastre in ce privește situația din Orientul Mijlociu, ară- tînd că România se pronunță cu fermitate pentru soluționarea globală a conflictului, care să ducă la realizarea unei păci juste și durabile, prin retragerea Israelului din toate teritoriile arabe ocupate în urma războ

iului din 1967, rezolvarea problemei poporului palestinian pe baza dreptului său la autodeterminare — inclusiv la constituirea unui stat palestinian independent,’ Tovarășul Khaled El-Hassan a expus poziția poporului palestinian, condus de O.E.P. — singurul reprezentant legitim al poporului palestinian — față de situația din Orientul Mijlociu, în legătură cu hotărîrile adoptate la Conferința arabă la nivel înalt de la Bagdad, precum și motivele pentru care poporul palestinian refuză acordurile de la Camp David și procesul generat de acestea.în timpul convorbirii s-au subliniat importanța și necesitatea realizării unei soluționări globale a situației din Orientul Mijlociu, care să asigure pacea în regiune.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.
Secretarul general al Partidului Liber Democrat din R. F. Germania

Toate sortimentele de legume—plantate 
neintlrziat, pe întreaga suprafață prevăzută!
Programul privind diversificarea alimentației atit la cantine, restaurante, cit și in gospodăriile populației, elaborat anul trecut la, indicația conducerii partidului, are in vedere, în principal, creșterea in meniul zilnic a ponderii legumelor și fructelor. Din timp. organele de specialitate au prevăzut ca in acest an să se cultive suplimentar, față de planul inițial, 30 000 hectare cu legume, din care 8 000 hectare cu mazăre. 4 400 hectare cu fasole pentru păstăi. 4 000 hectare cu tomate, 4 000 hectare cu castraveți, 2 700 hectare eu rădăcinoase, precum și alte sortimente, absolut necesare atit consumului în stare proaspătă, cît și fabricilor de conserve în vederea prelucrării lor. De asemenea, au fost încheiate contracte ferme pentru toate cantitățile de legume, la nivelul impus de cerințele unei aprovizionări îndestulătoare a populației.Rezultatele acestor măsuri sint evidente. In această perioadă, din grădini se recoltează cantități mari de

spanac, salată, ceapă și alte verdețuri. De asemenea, din sere se valorifică apreciabile cantități de tomate și castraveți, iar recolta ce se va obține în cele peste 3 000 hectare de solarii va asigura trecerea la producția care se obține în mod obișnuit in cimp.Este tot mai evidentă tendința oamenilor de a consuma mai multe legume, verdețuri — izvor de sănătate și energie, tendință care trebuie încurajată, asigurind populației cantități mai mari din sortimentele care urmează să se obțină de actim înainte. Din datele furnizate de organele de specialitate rezultă că, pină la 10 mai. au fost plantate și însămințate 208 300 hectare din cele 268 000 hectare prevăzute a se cultiva cu diferite legume După ce s-a încheiat plantarea tomatelor timpurii, in unitățile agricole continuă acum plantarea celor de vară, lucrare care s-a și executat pe 19 675 hectare din cele 34 600 hectare prevăzute în plan. In cooperativele agricole din 'județul

Teleorman s-a depășit planul de plantări la tomatele de vară, lucrările fiind avansate și in județele Olt, Ilfov și Bihor. Sînt necesare măsuri tehnice și organizatorice pentru a se intensifica plantarea tomatelor și în județele Galați, Ialomița. Buzău și Timiș. Organele de specialitate au indicat să fie grăbită și plantarea ardeilor, astfel încît această lucrare să se încheie pină la 20 mai. Trebuie arătat că, pină la 10 mai. din cele 8 330 hectare prevăzute a se cultiva cu ardei gras s-au plantat numai 3 400 hectare. Chiar în județele sudice — Tulcea. Brăila, Buzău —- unde temperaturile se mențin ridicate, nu au fost plantate decit sunrafețe mici cu aceste culturi.Grădinarii trebuie să prevină eventualele pierderi care ar putea fi provocate culturilor legumicole. S-ar putea repeta situații întîlnite și în anii preeedenți, cînd unele grădini au fost afectate de grindină sau de revărsarea apelor. Este înțeleaptă și(Continuare în pag. a III-a)

precădere, asupra marilor obiective, hotărâtoare pentru economia națională, asupra capacităților de producție Ia care sint asigurate utilajele tehnologice și a celor la care scadența punerii in funcțiune a expirat. Ne referim, îndeosebi, la o serie de șantiere unde se construiesc obiective ale industriei chimice, industriei materialelor de construcții și economiei forestiere, industriei constructoare de mașini și industriei metalurgice.Prtma și cea mai importantă condiție pentru finalizarea la timp a noilor investiții o constituie INTENSIFICAREA RITMULUI DE MONTAJ AL UTILAJELOR TEHNOLOGICE. Și aceasta cu atit mai mult cu cit, din diferite motive, in prezent mii de tone de utilaje și echipamente tehnologice se află în continuare aglomerate în depozitele șantierelor, și nu montate în halele productive, așa cum era firesc și necesar. Așadar, pe șantierele noilor capacități de la Combinatul metalurgic din Tulcea, platforma industrială Zalău, Combinatul petrochimic Brazi, întreprinderea mecanică Gheorgheni, Combinatul de celuloză și hirtie Brăila, ca să ne referim numai la cîteva exemple, în momentul de față, printr-o energică concentrare de forțe, montorii. sprijiniți îndeaproape de beneficiari, au datoria să lichideze stocurile actuale de utilaje și echipamente tehnologice,(Continuare in pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Unității Socialiste, a primit, vineri dimineață, pe Giinther Verheu- gen, secretarul general al Partidului Liber Democrat din R.F. Germama, care face o vizită în țara noastră la invitația Consiliului Național al F.U.S.La primire au luat parte tovarășii Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S., și Eduard Eisenburger, vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S.A participat, de asemenea. Richard Balken, ambasadorul R.F. Germania la București.Oaspetele a exprimat întreaga gratitudine pentru primirea acordată și a arătat că are plăcuta misiune de a transmite președintelui Nicolae Ceaușescu un salut cordial și cele mai calde urări din partea cancelarului federal, Helmut Schmidt, și a președintelui Partidului Liber Democral, vicecancelar și ministru de externe al R.F. Germania, Hans Dietrich Genscher. Totodată, el a mulțumit

pentru posibilitatea oferită de a vizita România, de a cunoaște realizările obținute de poporul român în activitatea consacrată dezvoltării multilaterale a patriei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru salut .și a adresat, la rîndul său, cancelarului federal și președintelui Partidului Liber Democrat un cordial salut și cele mai bune urări.în cadrul convorbirii au fost discutate probleme privind stadiul actual și perspectivele dezvoltării relațiilor politice, economice, tehnico- știlnțifice. culturale dintre România și R.F. Germania, dintre Partidul Comunist Român. Frontul Unității Socialiste și Partidul Liber Democrat, in spiritul raporturilor de prietenie si colaborare existente intre cele două țări, in interesul destinderii, securității și păcii in Europa și in întreaga lume.în cadrul întrevederii au -fost abordate, de asemenea, probleme actuale ale vieții internaționale. în acest context s-a evidențiat necesitatea sporirii eforturilor pentru imbunătă- țirea climatului politic pe continentul european și in lume, transpunerea in

fapt, ca un tot unitar, a Actului final al Conferinței de la Helsinki, realizarea unor măsuri eficiente de dezarmare, consolidarea cursului spre destindere și înțelegere. A fost subliniată însemnătatea pregătirii temeinice a viitoarei reuniuni de la Madrid, consacrată înfăptuirii unor pași concreți pe calea destinderii, înțelegerii și colaborării, dezarmării și dezangajării militare.Totodată, s-a subliniat importanța soluționării prin tratative a problemelor litigioase dintre state, subli- niindu-se rolul tot mai mare ce revine opiniei publice, partidelor democratice, forțelor politice înaintate in înfăptuirea idealurilor de progres, pace și securitate ale popoarelor. S-« apreciat că eforturile ce se întreprind in această direcție trebuie orientate spre depășirea subdezvoltării, . instaurarea in lume a unor relații noi. democratice, Întemeiate pe egalitatea in drepțuri, pe respectul independenței și suveranității naționale, pe nerecurgerea la forță și la amenințarea cu folosirea forței, pe neamestecul în treburile interne.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.
Secretarul apărării naționale al Statelor Unite MexicaneTovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste Romania, comandantul suprem al forțelor armate ale Republicii Socialiste România, a primit, vineri,- pe generalul de divizie Felix Galvan Lopez, secretarul apărării naționale al Statelor Unite Mexicane, care face o vizită oficială in țara noastră.La întrevedere a luat parte general- colonel Ion Coman, ministrul apărării naționale.A .fost de față Emilio Calderon Puig, ambasadorul Statelor Unite Mexicane în țara noastră.Secretarul apărării naționale ai

Mexicului a arătat că ii revine plăcuta misiune de a transmite președintelui Republicii Socialiste România un salut călduros și cele mai bune urări de sănătate și fericire din partea președintelui Statelor Unite Mexicane, Jose Lopez Portillo.Președintele Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a adresat, la rîndul său, un călduros salut, împreună cu cele mai bune urări președintelui Statelor Unite Mexicane.în timpul întrevederii au fost reliefate cu satisfacție bunele relații statornicite intre România și ' Mexic, apreciindu-se că există posibilități pentru dezvoltarea in continuare a

acestor raporturi, spre binele ambelor țări și popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale, în acest cadru s-a apreciat că. vizita secretarului mexican ai apărării naționale reprezintă o contribuție la mai buna cunoaștere reciprocă, la adincirea și diversificarea relațiilor româno-mexicane.în cadrul schimbului de vederi în probleme actuale ale vieții internaționale s-a subliniat necesitatea promovării unei politici noi, de pace, conlucrare și înțelegere între toate națiunile lumii.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.

r Un nou și strălucit succes a/ gimnasticii feminine românești

© Nadia Comăneci — 
campioană a Europei 
pentru a treia oară 
consecutiv—cucerește 
definitiv trofeul

@ Emilia Eberle—vice-
campioana

1975, Skien, campioană a 
Europei — Nadia Comă- neci ; 1977, Praga, campioa
nă a Europei — Nadia Comaneci ; 1979, Copenhaga, 
campioană a Europei — Nadia Comăneci. Așadar, 
tripla campioană olimpică 
de la Montreal, ciștigind 
de trei ori consecutiv titlul 
continental la individual 
compus, intră definitiv in 
posesia trofeului oferit de 
Federația europeană de 
gimnastică, trofeu făurit — 
și pus in joc prima dată — 
cu 22 de ani in urmă la 
București, cu prilejul des
fășurării ediției inaugurale 
a acestor prestigioase cam
pionate. Nadia noastră, 
prima care reușește o ase
menea fantastică perfor
manță, dovedește incă o dată

continentală
— dacă mai era nevoie — 
că este, in lume, cea mai 
bună gimnastă a tuturor 
timpurilor.

Micile ecrane ne-au adus 
aseară, in case, imaginile 
incintătoare ale acestui 
concurs european — cu 
valențe mondiale, dacă ne 
gindim că sint prezente la 
Copenhaga aproape toate 
medaliatele de la ultimele 
campionate ale lumii. Na
dia și Emilia au concurat în aceeași grupă cu prin
cipalele lor partenere de 
concurs — sovieticele Ele
na Muhina (campioană 
mondială) și Natalia Sapoș- 
nikova (ciștigătoarea re
centă a Cupei U.R.S.S.). De 
la primul aparat, Nadia se 
instalează in frunte și nu 
va mai ceda poziția : sol —

Nadia 9,75, Emilia 9,50 ; să
rituri — Nadia 9,90, Emilia 
9.80 ; paralele — Nadia 9.90, 
Emilia 9,75. In acest mo
ment, sportivele noastre se 
aflau pe primele două 
locuri ; pentru a și le păs
tra, in ultima probă — pe 
bima numită „puntea sus
pinelor' — fiecare avea ne
voie de minimum 9,75. 
Amindouă evoluează cu si
guranță de sine și aproape 
fără greșeală, fiind notate 
cu 9,90 și, respectiv, 9,80.

Clasamentul final la indi
vidual compus arată, deci, 
astf el: 1. Nadia Comăneci

39,45 p; 2. Emilia Eberle 
38,85 p; 3. N. Sapoșpikova 38,75 p ; 4. El. Muhina
38,70 p; 5. Melita Ruhn 
38,15 p (mezina echipei 
noastre dovedind, la debu
tul său internațional, fru
moase calități și o admira
bilă putere de concurs).Marele succes vorbește edificator de talentul și munca acestor „stele", de măiestria soților Marta și Bela Karoly in a le aduce.la formă maximă în ziua de concurs, de condițiile excelente create in țara noastră

pregătirii tinerelor gimnaste.
Felicitind pe marea cam

pioană și pe „fluturașii" ei 
pentru că ne-au adus a- 
ceastă nouă și strălucită 
performanță, adresîndu-ie 
aplauzele milioanelor de 
simpatizanți ai lor din în
treaga țară, să le urăm, tot 
din inimă, aceleași note și 
astăzi, în concursul special 
pe aparate — concurs in 
care Nadia pornește cu nota 
cea mai mare la trei dintre 
cele patru aparate.

Gheorqhe MITROI

Procese revoluționare în știință și tehnică 
și strategia dezvoltării României socialisteIn actuala etapă a dezvoltării istorice, caracterizată prin desfășurarea unor procese revoluționare de amploare in infrastructura și suprastructura societății (în sensul larg al a- cestor noțiuni), sesizarea problemelor de fond de care depinde progresul social are o importanță deosebită. Nici pe departe nu. mai e suficientă tendința (deși absolut necesară) a adaptării la realități existente, ci se impun tot mai categoric și anticiparea unor noi realități, promovarea unor cercetări teoretice fundamentale pentru a putea stăpini mai bine anumite procese, pentru a atinge a- numite obiective intr-un timp mai scurt, în condiții optime, cu eforturi mai reduse.Aceste idei, devenite postulate, au fost precizate de către tovarășul Nicolae Ceaușescu cu diferite ocazii, care au marcat tot atitea jaloane și coordonate importante în demersul nostru istoric. Precizarea făcută de secretarul general al partidului la 6 martie a.c., in cuvintarea la Consfătuirea cu cadrele de conducere din industrie, construcții, transporturi și agricultură, apare ca deosebit de semnificativă și importantă pentru abordarea strategiei dezvoltării noastre tehnico-științifice și social-poli- tice în noile condiții istorice. Tovarășul Nicolae Ceaușescu vorbea de necesitatea absolută a „înnoirii rapide a producției în pas cu exigențele progresului tehnic mondial, modernizarea structurii tuturor ramurilor industriale" și arăta că „un o- biectiv central al viitorului cincinal va fi imbunătățirea radicală a structurii industriei noastre, orientarea hotărită a eforturilor spre dezvoltarea ramurilor și sectoarelor mici

Prof. univ. dr. docent 
ing. Valter ROMAN membru al Academieide științe sociale șl politice

consumatoare de energie... valorificarea superioară a resurselor materiale. a torței de muncă". Aceasta, preciza tovarășul Nicolae Ceaușescu, reprezintă „o necesitate vitală a însăși afirmării superiorității socialismului. a victoriei comunismului in lume".Găsim aici nu numai o formulare sintetică și deosebit de clară a linei intregi concepții despre esența dezvoltării noastre complexe in condițiile obiective externe și interne de astăzi, privirea fiind îndreptată înspre viitor, ci și schema comportamentului și acțiunii noastre practice în vederea lichidării unor decalaje, ca o cerință primordială pentru crearea unei bunăstări materiale și spirituale superioare, caracteristica sine qua non a unei societăți socialiste. Este vorba, in fond, de o nouă opțiune istorică, ceea ce presupune și stabilirea unor noi priorități. A- ceste precizări și îndemnuri trebuie să călăuzească pașii noștri in viitorul apropiat și mai indepărtat.De citeva decenii sintem martorii și făuritorii atit ai unor revoluții sociale, cit și ai desfășurării vijelioase a revoluției in știință și tehnică, a cărei bază a fost pusă in special de teoria relativității, de mecanica cuantică, de cibernetică etc., și care au dus și duc, in special , pe plan industrial, la marea producție automatizată și cibernefizată. Dar nici a-

cest proces revoluționar nu și-a e- puizat valențele și potențele, revoluția științifică și tehnică constituind doar baza unei noi. a celei de-a doua revoluții industriale, la fel cum revoluția tehnică din secolul al XVIII-lea a constituit baza, primei revoluții industriale. Această idee reflectă, în fond, concepția marxistă despre legitățile dezvoltării in sfera forțelor materiale de'producție.O componentă esențială a acestui proces revoluționar o constituie revoluția microelectronică (generatoare a inteligenței artificiale), ceea c« a dus la apariția microprocesoarelor, a unor noi componente electronice tot mai evoluate, a diferitelor dispozitive microelectronice, care vor realiza și, in fond, vor înlocui treptat și o •serie de funcții ale creierului uman, aceasta determinind un nou salt in dezvoltarea economiei, vieții sociale, politice și culturale, fapt ce impune cu necesitate crearea, unei noi ramuri industriale (proprii) de virf — cea a componentelor și dispozitivelor microelectronice, ele avind, in esență, aplicații universale.Schimbarea caracterului uneltelor de muncă este legată de dezvoltarea vijelioasă a tehnicii cibernetice, obiectul și produsul muncii căreia este informația. Alături de uneltele și o- biectele muncii, informația devine un element integrant și specific al producției, un element de a cărui dezvoltare și utilizare trebuie să se țină seama in procesul de planificare și conducere. în acest domeniu, totul este in cea mai dinamică mișcare.Dacă la' aceasta mai adăugăm și perspectivele microbiologiei, respec-
(Continuare in pag. a IV-a)
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Bucuria de a spune:
„Mi-am făcut datoria!11

Datoria... V-ați Întrebat vreodată cite nuanțe ascunde acest cuvint pe ca- re-1 rostiți zilnic, îl auziți la locul de muncă, pe stradă, in autobuz, acasă ? „A-ti face datoria" — expresie obișnuită intrată in reflex.Spre a desprinde ctteva semnificații ale acestei trăsături morale am întreprins ancheta de fată în județul Bistrița-Năsăud. De ce toqmai aici ? Poate și pentru faptul că mulți dintre oamenii de bază ai tinerei industrii bistrițene se aflau acum cîțiva ani pe prima treaptă a datoriei. Și mai mulți încep abia acum acest yrcuș. Or, poate pentru că aici, ca și-n alte județe ale țării, angajate în realizarea unei producții industriale anuale de cel puțin zece miliarde lei la sfirșitul cincinalului, modul personal de a te bucura pentru datoria îndeplinită se contopește mai vizibil in bucuria comună pentru cetățile industriale ridicate ..pe loc gol". pentru cartierele! de blocuri („orașe în orașe"), pentru pădurile de macarale ce domină locurile unde, pină nu de mult, „nu se întîmpla nimic".Iată-ne deci la sfirșitul schimbului doi. în șuvoiul de salopete, pe platforma industrială a Bistriței. Oamenii merg la datorie, vin de la datorie, discută despre datorie. Cum arată această datorie văzută de oamenii ei ? Am încercat să o descifrăm prin optica a 25 de muncitori mai tineri sau mai vîrstnici. cu stagii diferite în producție. Lucrează la trei din tinerele, dar modemele întreprinderi bistrițene : întreprinderea de textile netesute — NE- TEX, combinatul de prelucrare a lemnului — C.P.L., și întreprinderea de sticlărie pentru menaj -r- I.S.M.Mai întâi. o posibilă definiție a noțiunii de îndeplinire a datoriei. Aparține instalatorului loan Nicolae de la NETEX :

vîrstnic — întinerești, dacă ești tînăr, crești.— Ce înțelegeți prin a vă face datoria, aici, la Bistrița ?— Răspundere in fata județului. a tării. Pentru că noi. cum se spune, punem piatra de temelie a prestigiului industrial al județului. încearcă azi să spui NETEX fără Bistrița. Textilele noastre netesute le găsiți în orice ..Dacie". în orice automobil românesc, în mobila din casă, in construcții. De aici și o mare mîndrie a. noastră, a întregului județ. Iar cînd e vorba de export — de ce

Vă amintiți de vechea expresie „vezi-ți de treaba ta. lasă-i pe alții intr-ale lor"? îndemn implicit la egoism, la izolare. înaltul umanism izvorît din condiția de proprietar, producător si beneficiar a clasei noastre muncitoare a impus însă o altă judecată: „Dacă vrei să-ți faci datoria. ajută-i si pe ceilalți să și-o facă". Deci, nu lăsa pe nimeni să nu-si facă datoria. Semnificativ, în această privință, este faptul că toți cei 25 de interlocutori din ancheta noastră au răspuns printr-un categoric ,.NU“ la întrebarea : „Ați

decît în rate — mi-a răspuns. Dar dacă e nevoie. rămin să fac ore suplimentare". Ce. parcă d-aia era vorba ? Un minut n-a fost nevoie să ră- mînă. Am pus cu toții umărul la treabă. Am tras și pentru el. Acum fetița s-a însănătoșit. Cîteodată, cînd e cazul, îți mai faci datoria si-n felul ăsta".S-ar părea că. înconjurat de oamenii datoriei, lucrînd la fluxuri tehnologice riguroase, severe, este greu să nu-ți faci datoria. Dar, în mod firesc, exigențele cresc continuu, „ce-i azi nou, mîine e vechi". Iar
anchetă socială

— Datoria este ca Si sănătatea pentru organism. Oai, te bucuri ; dacă ești

n-am spune-o ? — a țării. (Lucian Roșea, maistru — NETEX).— Eu lucrez la uși pentru garniturile de bucătărie : adică le montez balamalele si 'mînerele. Ce mare lucru înseamnă o balama montată ? s-ar putea întreba cineva. Uite că înseamnă. E de-ajuns să-l lipsească un cui. pentru ca cineva din Constanta ori Botoșani să te pomenească cu niște vorbe ! Așa că orice operațiune, cit ar părea ea de simplă, trebuie făcută cu gindul ăsta. (Floarea Fluieras, tîmplar — C.P.L.).— In primul rind. îndeplinirea întocmai a datoriei înseamnă să înveți că de munca ta depinde munca celorlalți— și invers. Făcîn- du-ți datoria ii ajuți si pe ceilalți să si-o facă. Aici e linie tehnologică, nu e șezătoare. Să-ți unești măiestria cu disciplina tehnologică si cunoașterea mașinilor. Numai așa poți transpune în sticlă arta de pe carpetele si broderiile bistri- tene. Cînd am aflat că întreprinderea noastră a primit felicitări de la o firmă din străinătate m-am bucurat. dar m-am si... speriat. La vazele acelea lucrasem și eu. Un minut de neatenție si... Nici nu-mi vine să mă gindesc. (Maria Găvan, gravoare — I.S.M.).

putea să vă faceți datoria fără ca tovarășul de la un alt loc de muncă să și-o facă ?“.— Dar dacă nu $i-o face ?Din nou, răspuns unanim : „îl aiutăm". Cum ? De la caz la caz : • „Cînd constat că mașina la care lucrează tovarășul de muncă mai nou „șchioapătă". trec și-1 ajut să si-o repare" (Gheorghe Tabără, ajutor de maistru — NETEX). • „Cel mai bun ajutor o- ferit tovarășului de la operațiunea următoare este să dai tu .personal lucru de calitate. Căci, de ce n-am spune-o, nu sîntem scutiți încă de acele concepții „merge și așa", sau „las’ că nu se cunoaște". (loan Florea, maistru — C.P.L.).• „Mergi direct la cel care crede că ne poate duce de nas pe toti și-i spui că treaba nu-i bună. Și-l întrebi dacă i-ar conveni să aibă în casă un obiect cu defecte asemenea celui executat de dînsul și imoins pe flux". (Nicolae Mărginean, pictor — I.S.M.).Maistrul Roșea Lucian, de la NETEX, ne prezintă un „caz" : „mecanicul Va- sile Ricianu a întîrziat în- tr-o zi la lucru. A doua zi — la fel. A treia — vine cu ochii cîrpiți. L-am luat aspru. „Mi-e fetița bolnavă, nu mă lasă să dorm

„datoria de miine nu se mai potrivește cu cea de azi". E cu o treaptă mai suă. Astfel, 10 din cei 25 de interlocutori ne-au mărturisit că au avut momente cînd au fost surprinși „pe picior greșit". O „Mi-a fost rușine, dar am avut cazuri cînd mașina nouă a avut defecte pe care nu le-am dibuit. Am apelat la alți tovarăși" (Gheorghe Tabără, ajutor de maistru — NETEX) O „Deși sînt maistru, sau poate tocmai de aceea, am nevoie de o continuă perfecționare. Pentru ca să am ce-i învăța și pe alții trebuie să știu eu mai mult. Sint în ciasa a XH-a a Liceului pentru industria lemnului, la seral". (Kântor Martin — C.P.L.). O „Sint muncitoare de categoria a Il-a numai. Dar n-aș accepta în ruptul capului să fiu considerată „de mina a doua". Tocmai de aceea, cu fiscul de a mă distra mai puțin, urmez cursurile serale ale liceului. Pe urmă vreau să merg mai departe". (Floarea Flueraș — C.P.L.). © „Dacă n-aș fi muncit, n-aș fi învățat — și .invers. Pentru mine și familia mea, una fără alta nu -se poate. După liceul seral vreau să-mi încep studiile superioare. Vom fi o familie și mai fericită" (Maria Găvan — I.S.M.).

• loan Nicolae — NETEX : „In meseria mea de instalator, un minut de datorie indeplinită costă 1,89 lei. Dar un minut ciștigat la montaj costă mult mai mult". • „Dacă producția s-ar limita la mine, un minut ar însemna circa 1,10 lei. Eu lucrez însă în cadrul unui flux de care depinde producția întregii ■ Întreprinderi. Așa îneît minutul meu devine minutul tuturor". (Traian Lazăr, gravor — I.S.M.).De bună seamă, satisfacția datoriei îndeplinite este, înainte de toate, o bucurie personală. Dar. așa cum a reieșit clar din spusele tuturor interlocutorilor, este vorba nu mai puțin de o bucurie colectivă. „Fără ceilalți n-aș putea să-mi fac datoria. Fără ceilalți n-as putea să mă bucur". Oamenii transformă fața locurilor. Dar, totodată, oamenii se transformă pe ei înșiși. îndeplinirea datoriei depășește caracterul pur economic al noțiunii, se transformă in- tr-un factor de bază al plămădirii caracterelor, al afirmării trăsăturilor etice înaintate. „Nu-i de-ajuns să-mi fac singur datoria, nu-mi este indiferent cum lucrează'tovarășul de la locul de muncă apropiat. Știu că nipi lui nu-i este". Atmosfera tonică a muncii, intransigența comunistă față de neajunsuri resping corpul străin al nepăsării, al lucrului de mîn- tuială. Iată de ce pătrunderea in minutul, ziua, via- ța-datorie, înnobilarea acestora cu trăsăturile înaltei etici comuniste constituie terenul cel mai fertil pentru activitatea politico-educativă a organizațiilor de partid, U.T.C., sindicat, a tuturor factorilor învestiți cu răspunderi in această sferă. Lucru cu atit mai valabil în condițiile a- celor zone ale țării care trăiesc în actualul cincinal o adevărată epopee a dezvoltării economico-soelale.
Laurențiu DUȚA .7

„UNDE SCRIE?"
Mai întii a coborit spre 

lac un om pe care-l tră
gea la vale roaba încăr
cată virf cu gunoaie. Se 
opintea in cdlciie suduind 
povara de care voia să 
scape cit mai curind, s-o 
vadă odată răsturnată în 
„girlă", acolo unde aproa
pe tot satul și-a făcut o- 
biceiul să-și arunce mur
dăriile. Peste citva timp, 
două tractoare venite să-și 
facă „toaleta". După ele, 
trei mașini nespălate cu 
săptăminile, pe care ,.a- 
propitarii" lor le-au fer
chezuit scoțînd apa din lac 
cu căldările de plastic și 
lăsînd in urmă, pe su
prafața apei, pete grase 
de uleiuri arse. Intre 
timp, citeva femei au ve
nit să-și spele preșurile 
cu detergenți pe debarca
derul de scindură.

Veți crede, probabil, că 
lucrurile acestea se petrec 
pe cine știe ce coclauri 
uitate de lume, la vreo 
margine de șanț ori de 
mlaștină in agonie, dar 
ele au loc pe malul Sna-

govului, acolo unde harta 
lacului indică prezența 
satului Izvorani, depen
dent de comuna Ciolpani, 
in punctul de traversare a 
„gîrlei" cu barca I.C.A.B.- 
ului, către Ciofliceni. S-au 
pus cindva de către gos-

FIȘIER 
scBBI

podarii lacului și ai co
munei indicatoare și avi
ziere metalice pe care eri 
scris clar și răspicat că 
poluarea apei prin arun
carea gunoaielor este un 
lucru interzis și că încăl
carea legii privind prote
jarea mediului ambiant 
constituie o infracțiune 
pedepsită prin lege. Dar 
indicatoarele respective 
n-au avut viață lungă, 
deoarece cam încurcau 
manevrele tractoarelor a- 
duse la spălat.

L-am întrebat deunăzi 
pe un tractorist care-și

deșerta baia de ulei pe 
malul lacului : „Dumnea
ta nu știi că ceea ce faci 
este interzis prin lege 
M-a privit cu seninătate: 
„Unde scrie ?“. Intr-ade
văr, nu mai scrie nicăieri. 
Dar asta trebuie să fie 
scris nu doar pe hîrtie 
sau pe panouri, ci in ini
mile noastre, in bunul 
simț, în respectul față de 
apele curgătoare ori stă
tătoare, in sentimentul 
strămoșesc de ocrotire a 
tuturor frumuseților na
turii românești.

Am încercat să continui 
„dialogul" cu alții care 
confundau malul lacului 
din acel punct cu o ladă 
de gunoaie. Un dialog al 
surzilor. Din fericire, s-au 
găsit elțiva localnici care 
să-mi țină, totuși, „par
tea".

Ce-ar fi de făcut 7 Sin
gura soluție reală nu ră- 
mine decit conștiința, 
restituirea respectului 
față de apă, al cărei nume 
este sinonim cu viața.

Ioan GRIGORESCU

• UCENIC A TREIA OARA. Astfel am putea numi însemnările despre meșterul Nicolae Tănase, zis Gă- baie, pe care ni le trimite din Giurgiu tovarășul Petre Brătan. Faptul că un om cu timpul foarte drămuit și cu atenția asaltată de o mulțime de preocupări — autorul corespondenței e secretar al comitetului municipal de partid — își găsește vreme și -limpezime ca să aștearnă trei file despre destinul unui muncitor este semnificativ. Faptul că personajul-erou are, pină la un punct, exceptînd specificul inerent oricărei vieți, o biogratie obișnuită, dar că, în acea biografie, concetățeanul său, concetățeanul cu destule alte gînduri și griji, descoperă momente care să-l emoționeze și să-i aducă hîrtia sub peniță, ni se pare și el semnificativ. Dar cel mai semnificativ este, credem, adevărul că vestitul meșter Nicolae Tănase se poate numi pentru a treia oară ucenic, ceea ce, pe deasupra oricăror altor concluzii. încurajează pe flecare căutător al tinereții fără bătrînețe.Scuzîndu-ne pentru că am început cu concluziile, să transcriem acum cele trei momente de seamă ale vieții meșterului de la fabrica de zahăr giurgiuveană (fabrică veche, va împlini, la anul, 60 de ani de existență). Prima secvență e de dinainte de război. Pentru un ucenic și o minge de tenis a fost pe cale de-a izbucni o grevă. Ucenicul era nimeni altul decit Tănase și se ițea intr-o zi printre uluci la terenul de sport rezervat obrazelor subțiri ; a rjmas impasibil la comanda fetei patronului de a recupera o minge sărită peste gard, indiferență ce l-a costat concedierea promptă ; dar tot atit de prompt concedierea a fost revocată la presiunea

întregului efectiv muncitoresc al fabricii.A doua secvență este mult mal apropiată în timp și corespunde perioadei in care ucenicul persecutat a devenit el însuși proprietar —coproprietar — al întreprinderii ; a fost martorul restructurării tehnologiei, modernizării tuturor mijloacelor de producție ; ca producător, înțelegea nevoia acestei modernizări, ca nou proprietar s-a simțit săgetat de flăcările brenerelor, cînd sudorii s-au apropiat să le infigă în metalul mașinilor vechi, să le transforme în fier pentru topitorii ; noul proprietar, — coproprietar — s-a opus cu o îndîr- jire care pe unii i-a lăsat perplecși, un adevărat incident ; pînă la urmă a obținut ca mașinile vechi să fie păstrate in paralel. Ca producător a primit grija supravegherii unor eva- poratoare cu comenzi automatizate și asta a fost a doua lui ucenicie.De-o vreme ieșise la pensie. Săptăminile trecute s-a înființat din nou la poarta fabricii, ca odinioară ucenic. A declarat că este în puteri și vrea să muncească. E din nou la lucru. Gata să arate ce știe, gata să învețe ce nu știe. Un om dintr-o fabrică dintr-un oraș. Un om obișnuit dintr-o simplă fabrică de zahăr. O pildă de tinerețe fără bătrinețe a muncii pentru tine și ai tăi.• O SECUNDA : Lică Marin — București : „Procesul Măriei" nu este publicabil. Constantin Șanta — Roman : încheiați elogioasa dv. scrisoare astfel : „Vă fac rugămintea ca. și pe viitor, să duceți aceeași muncă susținută in toate problemele privind etica și echitatea socialistă". Ne vom strădui, aprecierile cititorilor ne îndatorează.

Semnul de înalta noblețe

Cit de adinei poate fi ți cit de 
departe poate merge solidaritatea 
umană !

O imprudență și tinărul strungar 
Gheorghe Silaghi, de la „Unio" 
Satu Mare, s-a trezit in flăcări. De 
alături, un alt strungar și-a dezbră
cat la iuțeală haina și, cu ea, a în
cercat să stingă veșmintele aprinse 
ale colegului său. Dar n-a izbutit. 
Au sărit în ajutor și alții, dar pină 
ce focul să fie stins, tovarășul lor 
de muncă, Gheorghiță, s-a ales cu 
arsuri grave. Au aflat, de la spital, 
că pentru prima urgență era ne
voie ca accidentatului să i se admi
nistreze o masivă cantitate de 
singe. Că s-au găsit imediat dona
tori, asta n-ar fi fost ceva neobiș
nuit. Impresionantă este cifra lor. 
Cu mult, chiar cu foarte mult peste 
ceea ce ar fi fost necesar. Fără să-i 
trimită și chiar fără să-i îndemne 
nimeni, s-au prezentat la spital, 
gata să-și suflece mânecile pentru 
operația, oricum, neplăcută, 118 
muncitori și muncitoare de la 
„Unio“. S-o numim simplu solida
ritate de singe, la proporții de masă. 
Sigur că n-a fost nevoie decit ca 
o parte dintre ei să-și dăruiască o 
parte din singele lor pentru ca un 
tinăr ca ei, care ca ei gindește, 
muncește și visează, să poată trăi. 
Dificultatea, pentru cei de la spi
tal, a fost a selectării acestor do
natori. Cărora dintre ei să le spui 
că nu se vor număra printre salva
torii unei vieți ? Au fost acceptați 
aproape toți, pentru că de singele 
lor va fi nevoie și pentru alte vieți 
omenești.

Dar transfuzia nu putea, nici pe 
departe, să rezolve totul.

A doua zi, șeful atelierului i-a 
convocat pe toți din atelier și le-a 
comunicat că starea lui Gheorghiță 
e foarte gravă, că arsurile au cu

prins 40 la sută din corpul lui, 
adică dincolo de limita la care ar 
mai exista, in mod normal, șanse 
de supraviețuire. Dar că o speranță 
mai există incă. Un profesor uni
versitar din București, Agripa lo- 
nescu, de la Clinica de chirurgie 
plastică și reparatorie, venit de ur
gență la Satu Mare, ar vrea să în
cerce salvarea vieții tînărului lor 
tovarăș printr-un transplant de

Un act 
de emoționantă 

solidaritate 
umană

piele. Dar că și pentru asta trebuie 
să se găsească donatori.

S-a lăsat o clipă de liniște.
Să lași să ți să ia puțin singe 

intr-un flacon e, desigur, ceva cu 
mult mai simplu decit să ți se taie 
de undeva o bucată de piele. Asta 
înseamnă, oricum, o operație chi
rurgicală. Apoi o cicatrice...

Totuși, doar după citeva secunde 
s-a auzit o voce :

— Inscrieți-mă pe mine, Dumitru 
Stan.

Mai tirziu, strungarul Viorel Cuha 
avea să declare : „El, Dumitru 
Stan, ne-a dat și nouă curaj, 
atunci, in clipele acelea cînd hotă
rârea era greu de luat".

La al 21-lea înscris lista a fost 
sistată. $i așa erau prea mulți. La 
spital au fost selectați, după criterii 
medicale riguroase, doar 14. Printre 
cei cărora li s-a mulțumit călduros 
pentru oferta lor, dar au fost, obiec
tiv, „respinși", s-a numărat, s-a in-

timplat să aibă ghinionul ăsta, toc
meai cel care primul s-a oferit : 
Dumitru Stan. Avea undeva, in 
zona unei urechi, o insignifiantă in
fecție. Nu s-a împăcat deloc cu 
ideea asta. Și a insistat. In zadar.

Bolnavilor din spital li s-a părut, 
desigur, ciudat faptul că au venit 
să se interneze alături de ei 14 băr
bați zdraveni, sănătoși și veseli. 
Cînd s-au dumirit, i-au privit cu 
nespusă admirație.

In ziua operației, cei rămași in 
atelier au cumpărat 15 garoafe ro
șii. 14 le-au trimis la spital pentru 
cei 14 donatori — ca să le desco
pere la căpătiiul lor după ce se vor 
trezi din somnul anestezic. Pe a 
15-a i-au dat-o, in chip de „conso
lare", lui Dumitru Stan.

Priviți fotografia pe care și-au 
făcut-o la spital cei 14 (rectificato
rii Ion Necșe și Vasile Moldovan, 
strungarii Ion Tirian, Gavril Lup, 
Ludovic Hartman, Gheorghe Toma, 
Gheorghe Mure șan, Viorel Crișan, 
Petru Ieremiaș, Viorel Cuha, Petru 
Zsigmond, lăcătușii Ion Szolomajer, 
Ion Tocaciu și Ludovic Roman). 
Este fotografia menită să le amin
tească totdeauna că sint, pentru tot
deauna, uniți prin același gest, de o- 
menească dăruire a unei părți din 
ființa lor fizică pentru salvarea 
unuia dintre semenii lor, intr-o so
cietate a solidarității și omeniei.

Dacă in Satu Mare, la ștrand, veți 
intîlni un tinăr cu o ușoară cica
trice pe coapsă, de formă perfect 
dreptunghiulară (7 X 30 cm), veți 
ști că este unul dintre cei 14 și că 
semnul ce-l poartă nu este nici 
pe departe o ciuntire a frumuseții 
lui, ci, dimpotrivă, un semn al 
unei alese frumuseți, un semn de 
inaltă noblețe omenească.

Octav GRUMEZAFoto : Martin Sarea

Ascultindu-1 pe președintele cooperativei brașovene „Munca manuală" cum cu-vinta în recenta ședință a consiliului oamenilor muncii, aveai impresia că admiri o minune a naturii. Trecînd cu virtuozitate de la emfază la căință și de la pumn în masă la suspin, dinsul, Cucu Gheorghe, a făcut și următoarea comunicare „fizico-morală" : „Vestea marii lipse din gestiunea soților Clipea a fost pentru mine ca o lovitură de trăsnet".Minunea e că starea asta de electrocutare dura nu de citeva clipe sau citeva ceasuri, nu de citeva zile, dura de doi ani, ceea ce, după cite știm, e fără precedent în analele descărcărilor atmosferice. Și nu numai ale lor. Putea tovarășul Cucu să rămînă uimit cit poftea, dar aflînd de prejudiciu era obligat să ia de îndată măsurile prevăzute de lege. Iată însă că, în ședința amintită, reprezentanții oamenilor muncii din cooperativă aflau, pentru prima oară, după doi ani, că in gestiunea magaziei de produse finite s-a înregistrat o lipsă de 127 359 lei. Nici un organism din mecanismul de conducere colectivă a unității, nici organizația de partid, nici biroul ei, nici secretarul acestuia, nici organul ierarhic superior — uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești — nici organele de urmărire penală, nimeni (oficial I) n-a fost anunțat de pagubă. Așa s-a ajuns la situația absurdă ca, pentru un prejudiciu mare, creat în primele luni ale anului 1977, a cărui existență și al cărui cuantum nu le contestă nici Cucu, abia acum și abia Ia insistențe exterioare să se poarte o primă discuție colectivă. Iar a- ceastă „dezbatere" să aibă refrenul : „Lucrurile abia urmează să se clarifice. Sintem la inceputul clarificării !“

poate întreba cum de a putut fi tăinuită o asemenea pagubă și cum de mai poate incă pluti echivocul în jurul ei. Răspunsul oferă u- nele învățăminte. Dubiul n-a fost chiar atît de dubios și nici taina chiar atit de tainică. Președintele Cucu, contabilul șef Marinescu, inginera Bru- taru, scamatorii prejudiciului de la „Munca manuală", recunosc senin că au aruncat la coș rezultatul unui inventar făcut

Cucu și cițiva colaboratori s-au străduit și au făcut tot posibilul ca inventarul să devină un imens cocoloș, greu de des-mototolit. și mai greu de repus in lumina adevărului. Oricine se

nu putea dispare din evidențe doar prin efectul slovelor vrăjite. Ea se cerea recuperată, acoperită în vreun fel. Cucu și ai săi au purces la îndrăzneala manevră de impunere colectivelor citorva ateliere să lucreze producție suplimentară, neînregistrată, pentru acoperirea prejudiciului. S-a întocmit o listă lungă de repere și unități care să le execute, o adevărată anexă secretă la planul de producție și s-a in-

sînt așa-zisele considerente de umanitate față de cei doi soți gestionari. Iată un dialog reprodus de șeful depozitului de materiale. El a fost chemat ca să pună la dispoziție cele necesare cooperatorilor care lucrau să acopere golul din gestiți- nea depozitului de produse finite.Cucu Gh. : Te-am chemat să te rog ceva. Știu că ești băiat isteț și ai să înțelegi.Șeful depozitului : Vă ascult.

înregistra. Cu alte cuvinte, un fals ca să se ajusteze alte falsuri. întrucît tovarășul Cucu susține, oricît de ciudat pare, că acesta ar fi un stil de a conduce o unitate „cînd împrejurările o- biective o cer", să amintim citeva din consecințele respectivei maniere : harababură in fișe, conturi și bilanț, subiectivism instaurat în raporturile conducere-co- operatori, precedent pentru ignorarea seriozității actelor, risipă și căi deschise
FLAGRANT DELICT DE COCOLOȘIRE

VORBE CU CĂRUI..
ADEVĂR CU PAHARUL

Cînd subiectivismul se substituie judecății colective a con
siliului oamenilor muncii, își croiește drum abuzul

după toate regulile în clipa in care au aflat că acel rezultat constă într-o lipsă fabuloasă în gestiune, scrisă sub forma unui număr cu șase cifre. Președintele a zis : „Nu se poate ! în cinci luni, cit au gestionat, nu puteau să producă o a- semenea lipsă !“ Aceste vorbe au avut un efect incredibil : au estompat cifrele I Forța de convingere a unei păreri personale, indiferent din partea cui venea, a unei opinii subiective, a umbrit concludenta evidentelor. Colaboratorii imediați ai lui Gh. C. s-au grăbit să-i țină isonul : „Nu puteau să fure atît !“, „Ce să fure ! Intr-o zi le-am dat eu cinci lei pentru lapte !“. „N-au ăștia figură de căpătuiți". Și uite-așa, mormanul argumentelor, hrănite din lingușeală și conformism, a crescut vă- zind cu ochii și a ascuns complet grăuntele de certitudine.Și totuși lipsa exista și

ceput lămurirea celor care trebuiau să muncească doar de dragul acelui „Nu se poate 1“Iată cum decurgea lămurirea, in relatarea fostului șef al unității nr. 54 :— A venit Clipea Viorica și m-a rugat s-o ajut la confecționarea unor produse pe care le are lipsă in gestiune. Fiind vorba de circa 8 000 de diademe, i-am spus că e o cantitate prea mare, nu am cum să plătesc oamenii. Atunci am fost chemat la sediul cooperativei de președintele Cucu Gheorghe, care mi-a solicitat să o ajut pe Clipea, că și eu și muncitorii o să primim cite o primă. Am refuzat, arătînd că acea cantitate, care mi se cerea, reprezintă producția unității pe aproape trei luni. Președintele nu mi-a spus nimic, dar la o săptămînă am fost schimbat.Unul din motivele pe care Cucu Gh. le oferă în prezent pentru atitudinea lui

— Te rog să-i dai cîțiva saci cu polistiren tovarășului M.— Să vină cu fișa de lansare și-i dau.— Ii dai fără fișă, fără acte.— Păi... Nu se poate.— Dacă-ți dă dispoziție președintele cooperativei trebuie să se poată.— Și la inventar ce fac ? r- Pe parcurs ai să ajungi la stocul de pe fișă.— Totuși, nu pot.— Așa cum te-am angajat, așa mă dispensez de tine. E clar ?Președintele Cticu apără și acum acest sistem voluntarist de gospodărire a unității. El susține că mișmașurile nu numai că n-au fost necinstite, ci au fost chiar obiectiv necesare. Că n-a făcut decît să fie consecvent unui anumit „sistem" de oglindire a circulației valorilor (sistem personalo-local, bineînțeles), după care una se producea și livra, alta se număra și

risipei în domeniul materialelor și accesoriilor prin umflarea casărilor (ca să se poată efectua produsele ne- inregistrate), darea la spate a oricărui spirit gospodăresc și de economie prin intratul cu iama în materiile economisite și risipirea de subproduse, riscul de a acoperi o infracțiune gravă.Se pune întrebarea : obștea cooperativei de ce n-a știut ? S-a zvonit, s-a mormăit, s-a bănuit. Nici nu se putea păstra secretul cit timp atîția oameni se încordau să muncească să astupe o gaură-n avut. Dar firele erau ținute strîns in mina lui Gh. C. Membrii comisiilor de inventariere erau puși să semneze liste cu produse pe care nu le-au văzut, colaboratorii de scamatorie știau că e vorba de un prejudiciu, dar nu știau cit de mare e, responsabililor cu materialele sau cu producția li se spunea că trebuie să dea un ajutor, dar nu li se spunea pe șleau

că ajutorul se numește complicitate... în virtutea cărei împuterniciri a întors Cucu Gheorghe realitatea și regulile după bunul plac ? Cu ce drept a opus el inspirația personală dreptului colectiv de proprietate și control al tuturor producătorilor cooperativei ? Știm că aceste întrebări exclamative pot părea ușoare în comparație cu cerințele ferme ale disciplinei financiar - contabile, dar iată pentru ce le înfățișăm. La sfirșitul lui februarie anul curent, Cucu Gheorghe perora foarte aprins despre rolul adunărilor generale, despre dreptul și îndatorirea tuturor tovarășilor „să ia poziție față de lipsuri,-să ia atitudine pentru remedierea lipsurilor". împotriva căror lipsuri, dacă principala abatere din ultimii ani era sortită complotului tăcerii și acoperită cu cearșafuri de falsuri ?Vorbele pot fi ușor aruncate. De aceea evidența bunurilor și producției, gospodărirea avutului obștesc și chibzuirea muncii oamenilor nu se bazează și nu se pot baza pe vorbe și aprecieri sentimentaliste. Ele sînt supuse rigorii cifrelor, regulilor amănunțite șl ferme de tinere a evidențelor și de valorificare a constatărilor. Orice pornire de subiectivitate în această privință echivalează cu un început sau cu un întreg proces de necinste. Documentarea acestei anchete s-afăcut concomitent cu încercarea direcției teritoriale de control și revizie din subordinea Ministerului Finanțelor de a elucida faptele escamotate acum doi ani. Prejudiciul a fost reconstituit și, în sfîrșit, adus la cunoștința consiliului oamenilor muncii. Organele de stat se află în fața unei anchete care nu se anunță deloc u- șoară. Cazul de la „Munca manuală", pe lingă toate fațetele sale ca abuz, nu trebuie tolerat nici ca un precedent că vorbăria și e- chivocul pot știrbi oglinda cifrelor, pot polua climatul disciplinei, se pot substitui scutului prevederilor legale.
Serqiu ANDON
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DISPECERATUL PUBLIC Al COOPERĂRII
ÎNTREPRINDERILOR PENTRU REALIZAREA 

PRODUCȚIEI FIZICE
întreprinderea <le mașini electrice din București este una dintre principalele unități producătoare de motoare electrice de curent continuu din țară. Un loc important îl dețin în fabricația Întreprinderii bucureș- tene grupurile de sudură și electrogene, care sint solicitate de numeroase unități economice din toate ramurile economiei naționale. în același timp, se cuvine relevat că datorită înaltelor sale performanțe tehnico-func- ționale, produsele unității bucu- reștene sint exportate și bine apreciate in 56 de țări.în mod firesc, o atenție deosebită se acordă aici, in contextul aplicării noului mecanism ecoriomico- financiar, sporirii continue a producției fizice, unul torli

întreprinderea 
Vlăhița

de fier

FI RECUPE-„RESTANȚELE VORRATE PÎNA LA SFlRȘITUL LUNII MAP*
un Îndemn adresat furnizorilor :

Nu lăsaii pe miine
restantele pe care

le puteti recupera astazi!

pe preci- pentru omolo-

RECOLTAREA Șl ÎNSILOZAREA FURAJELOR ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA

Unii depășesc graficele de lucru,

din indica-de bază ai planului.Comparativ cu rezultatele obți- in luna decembrie a anului tre-nutecut — ne spune secretarul comitetului de partid. Constantin Moisescu — anul acesta, în ianuarie, au fost fabricate, în plus, 400 de motoare, in februarie — 850, în martie — 1 680, iar in aprilie — sporul respectiv a fost ridicat la 1 900 de motoare. Cu toate acestea, noi nu am reușit1 onorăm integral obligațiile pre- ăzute in contractele cu termene scadente in primele patru luni ale anului. în afara unor deficiențe interne, care privesc îndeosebi organizarea muncii și folosirea mijloacelor tehnice, cauza principală a acestei situații o constituie lipsa de punctualitate a unor parteneri de cooperare, modul defectuos in care aceștia înțeleg să asigure unele componente ale mașinilor electrice. De aceea, a- dresăm un apel tovărășesc următorilor parteneri de cooperare :1. ÎNTREPRINDEREA DE FIER VLAHIȚA : să intensifice livrările la carcase pentru motoare, care acesta s-au situat sub nivelul tractat.2. ÎNTREPRINDEREA „23

Bato Vilmos, inginer-șef : „Contractul prevăzind cantitățile de carcase solicitate de beneficiar pentru trimestrul I a fost definitivat abia in luna februarie a.c. Tipurile respective de carcase au o complexitate mult mai mare decit cele cerute de alți beneficiari. Aceasta ne-a produs o serie de greutăți în pregătirea fabricației și in execuție. Din motivele de mai sus, în trimestrul I am rămas în restanță cu 3 000 de carcase. în urma unei analize pe care am efectuat-o în prezența delegatului I.M.E.B., am stabilit un program dc măsuri care asigură recuperarea restanțelor pină la sfirșitul lunii mai, cînd ne-am propus să intrăm în graficul normal de livrare".

în documentație. în momentul de față, din cele 1 598 repere contractate mai sint de livrat 649 bucăți, din care 175 sint in stoc, iar celelalte se află pe fluxul tehnologic in diferite faze de execuție. în prima parte a lunii mai și aceste repere vor fi expediate beneficiarului, Referindu-ne ■ la contractul acest an, zăm că reperelegate in 1978, execuția și livrarea vor decurge conform unor grafice ce urmează a fi întocmite împreună cu beneficiarul. Cît celelalte solicitate I.M.E.B., cestea nu se încadrează in pro- ' filul liniilor tehnologice din tur- 'nătoria de oțel, avind in vedere importanta lor, colectivul acestei secții depune toate eforturile pentru a găsi soluții optime de rezolvare a solicitărilor întreprinderii de mașini electrice".
întreprinderea 
„Timpuri noi" 
din Capitala

anul con-
întreprinderea 

„23 August"-București

privește repere, de deși a-
noastră totuși,

Recoltarea și conservarea în optimă a fiecărei plante de nutreț au o importanță hotăritoare pentru creșterea producției zootehnice. în vederea grăbirii lucrărilor, în județul Constanța au fost luate măsuri pentru a se concentra mijloacele mecanice in formații specializate, astfel incit să se scurteze durata de umplere a silozurilor.La complexul de ingrășare a taurinelor Tortomanu au fost grupate 4 combine autopropulsate, fie" care avînd cite remorci pentru țului tocat, 3 șenile pentru _ în dispune de o’ remorcă-atelier, tată cu scule și dispozitive de strictă necesitate, precum și piese de schimb de mare uzură, iar alimentarea combinelor și tractoarelor cu carburanți se face direct în cîmp. Pentru corelarea capacității de recoltare și de transport s-au cronometrat durata de umplere a remorcilor și timpul de deplasare din cîmp la silozuri. Un cuplu de două remorci este umplut în 50 de minute, iar transportul durează 35 de minute, asigurîndu-se astfel funcționarea neîntreruptă a unei combine autopropulsate.Formația specializată de la complexul de ingrășare a taurinelor Tortomanu este constituită din cei mai experimentați mecanizatori : Dumitru Vizireanu, Vasile Cocos, Mircea Bucur, Petre Fedosei și alții. în timpul pauzei de masă și în schimburile prelungite lucrează, in schimb, 6 mecanizatori,

un cuplu de două transportul nutre- tractoare grele pe presarea nutrețului silozuri. Formația specializată do-cu

n-au însilozat nimicasigurindu-se astfel folosirea utilajelor mecanice din zori și pină in noapte. ,în lanurile de lucernă de la Tortomanu se afla și o formație de combine tip C.S.U. pentru ridicarea și tocarea nutrețului pălit la soare, ini brazde. Or, de pe pămîntul uscat aceste combine absorbeau o mare cantitate de praf, proiectat apoi in aer ca niște nori cenușii, la un loc cu frunzele de lucernă, care, este știut, conțin cea mai mare cantitate de proteină. Pentru a se preveni asemenea situații, se cere să fie utilizată deplin capacitatea de lucru a combinelor autopropulsate, care la o singură trecere plantele de nutreț pe trei ori mai mare.Se impun atenției servații referitoare tea omogenizării masă verde cu paie în procesul de însilozare. în silozurile rămase anul trecut la complexul de ingrășare a taurinelor Tortomanu se disting ușor straturile de paie care nu au fost omogenizate cu masa verde, calitatea nutrețurilor fiind astfel inferioară. Iată de ce este nevoie ca, pe lingă formațiile de mecanizatori, să lucreze și echipe de cooperatori care să asigure o grosime normală a straturilor de nutrețuri verzi și uscate. Așa se procedează, de altfel, în unele unități agricole din cadrul consiliilor unice agroindustriale Valu lui Traian, Mircea Vodă, Cobadin, Topraisar și altele. în cadrul consiliului Mircea Vodă, de pildă, lucrează patru formații specializate de mecanizatori cu cite patru combine autopropulsate

o recoltează lățime deob-alte necesita- amestecului dede

fiecare. Alături de mecanizatorii care presează nutrețul în silozuri sint și echipe de 8—10 cooperatori.Pentru presarea puternică a nutrețurilor, specialiștii au indicat modalități de lucru care se cer respectate cu rigurozitate. In primul rind, se cere ca toate tractoarele grele pe șenile să fie utilizate în această perioadă la presarea nutrețurilor in silozuri. Lipsind tractoarele grele, in unele unități agricole din județul Constanța — cooperativa agricolă Siliștea, întreprinderile agricole de stat , Cumpăna, Topraisar și altele — la roțile tractoarelor s-au atașat zăbrele metalice ori s-au pus pneuri duble care măresc lățimea de acțiune și gradul de tasare a nutrețului.De mare însemnătate este ca silozurile să fie încărcate la capacitatea maximă, irțcă de la prima recoltă de furaje. La complexul de creștere a vacilor aparținînd cooperativei a- gricole Cobadin, celulele cu o capacitate de 2 500 tone sint umplute fiecare cu 3 000 tone de furaje. Mărirea capacității de depozitare se realizează fără nici un fel de investiții, numai prin presarea foarte puternică și permanentă a nutrețului cu ajutorul a trei tractoare grele pe șenile. Aici sint utilizate cu bune rezultate resurse variate de furaje : răpită, lucernă, secară masă verde, paie. în total, în prima etapă se vor insiloza 8 000 tone de nutrețuri din cantitatea totală de 15 000 tone prevăzută pentru întregul an.Recoltarea în telor

pozitivă și asupra dezvoltării ulterioare ține o toarea culturi perene. în majoritatea unităților agricole, ritmul de recoltare și însilozare este în creștere de la o zi la alta. Sint insă cazuri cînd formațiile specializate de mecanizatori nu au insilozat nici o tonă de furaje, așa cum este cazul la I.A.S. Săcele, precum și în majoritatea unităților din consiliile unice agroindustriale Horia și Sibioara.Pentru a fi grăbite lucrările de recoltare și însilozare a furajelor, se cere ca organele de specialitate și consiliile agroindustriale să respecte riguros graficele de lucru și de deplasare a formațiilor specializate, de mecanizatori de la o unitate la alta in cadrul consiliului unic agroindustrial respectiv. De asemenea, să se organizeze întrajutorarea cu paie, coceni și alte furaje grosiere uscate pentru a se evita cu desăvirșire însi- lozarea furajelor verzi la un grad de umiditate ce depășește normele admise de 45—55 la sută.întrucît pină acum in cooperativele agricole din județul Constanța au fost însilozate numai 28 la sută din cantitățile prevăzute în program, se cere ca zi de zi să se exercite un control riguros al îndeplinirii graficelor de recoltare și însilozare, astfel incit restanțele să fie recuperate cit mai repede.

a vegetației pentru a se ob- producție sporită la urmă- coasă de lucernă și de alte

AUGUST" — BUCUREȘTI : să recupereze restanțele din anul trecut și din acest an la piesele turnate.3. ÎNTREPRINDEREA „TIMPURI NOI" DIN CAPITALA: să ne asigure cît mai repede motoarele contractate necesare pentru ția grupurilor nerealizate.IATA RĂSPUNSURILE ȚILOR VIZATE
termice fabrica-

UNITA-

„SÎNTEM HOTARtȚI SA RESPECTAM GRAFICELE DE LIVRARE".Ing. Emil Olaru, de la serviciul contractări, și G. Sirb, inginer-șef al compartimentului de fabricație a pieselor turnate din fontă : „întir- zierea livrării reperelor turnate prevăzute în contractul încheiat anul trecut cu I.M.E.B. se datorează, in principal, modificărilor care au fost necesare să fie introduse pe parcurs

„VOM CONJUGA POSIBILITĂȚILE NOASTRE CU CERINȚELE BENEFICIARULUI".Constantin Stanciu, secretarul comitetului de partid : „Cooperăm de multă vreme cu I.M.E.B. în bune condiții. Restanțele pe care le-am acumulat însă la contractele pe a- cest an se datoresc faptului că la data cînd am primit comanda beneficiarului capacitățile de producție la motoarele D-120 erau acoperite cu alte comenzi, pe întregul semestru I. Cu toate acestea, sîntem gata să conjugăm posibilitățile de care dispunem cu cerințele I.M.E.B., astfel incit in luna mai să satisfacem cea mai mare parte din solicitări".DISPECERATUL PUBLIC ADAUGĂ...Există, așadar, condiții pentru recuperarea grabnică a rămînerilor in urmă. Furnizorii vizați s-au dovedit receptivi la apelul colectivului întreprinderii de mașini electrice. Important este acum ca măsurile stabilite să fie aplicate în mod riguros, ca în fiecare unitate să se acționeze energic pentru respectarea disciplinei contractuale.
Iile ȘTEFAN 
Dumitru T1RCOB

Totul a pornit de la o observație intimplătoare. Lucrătorii de la stația de epurare a apelor menajere din municipiul Iași, in frunte cu subingi- nerul Constantin Stoleru. șeful unității, au constatat că din cele două metatancuri ale stației, necesare separării nămolurilor prin decantare și prelucrare, se degajă în cantități mari un gaz avînd aceleași proprietăți ca și cel din buteliile de aragaz ; in total, circa 1 500 mc pe zi. deși cele două metatancuri prelucrează numai o mică parte din nămolurile menajere. Le-a venit a- tunci ideea să-l capteze și să-l ardă. Au , conceput și realizat, cu forțe proprii, o instalație de ars, tip aragaz, în locul injectoarelor cu motorină, bio- gazul fiind adus din prin La fel au procedat și pentru încălzirea centrală, economisind lemnele.în total se economisesc peste 220 tone motorină pe an numai de la instalația existentă, care produce cei 1 500 mc de biogaz. în viitor se vor economisi 800—1 000 tone motorină in cadrul procesului tehnologic al stației.Conducerea G.I.G.C.L. a trecut la ‘ extinderea capacității de producere a biogazului din nămolul menajer, construind incă 4 metatancuri cu punere in funcțiune in acest an și în 1980. iar alte 2 in 1981, incit să se poată realiza circa 30 000 mc biogaz pe zi. Biogazul va fi folosit și pentru încălzirea unei stații de preparare a mixturilor asfaltice necesare reparării și construirii străzilor municipiului. Inginerul Constantin Manoliu, directorul tehnic al G.I.G.C.L., ne informează că se preconizează a se Înființa în apropiere și o secție de artizanat din cioburi de sticjă, care să fie topite tot prin arderea biogazului provenit din fermentarea nămolului menajer în metatancurile respective. Se apreciază că se vor economisi pe această cale incă 800—1 000 tone de motorină pe an.Pornind de la aceste experiențe și rezultate certe, comitetul județean de partid a indicat să se găsească posibilități de producere a biogazului și din alte surse. în primul rind, aten- ' ția a fost îndreptată asupra fermentării dejecțiilor de la porci, căutîn- du-se astfel o rezolvare mai bună și a epurării resturilor în complexele de la Tomești, in care se cresc peste 100 000 capete in sectorul de stat și 30 000 in sistem intercooperatist. încercarea s-a efectuat la complexul intercooperatist intr-o cisternă în

metatancuri niște țevi.

gropată și astfel s-a obținut un biogaz consistent, cu o mare putere de ardere.Inițiativa privitoare la producerea și folosirea gazului — combustibil de fermentare — biogaz — s-a încercat și a dat rezultate bune și în alte variante, între care folosirea dejecțiilor de la animalele domestice și a resturilor menajere din gospodăriile țărănești. Cu sprijinul G.I.G.C.L. Iași s-a conceput și s-a realizat un bazin din beton in pămint, de 3 metri cubi capacitate. în interiorul lui, deasupra dejecțiilor, s-a pus un clopot de metal sub care se adună biogazul. Acesta ridică sau coboară clopotul în funcție de presiune, la fel ca in sistemul instalațiilor de producere a sifoanelor. O conductă cu robinet' aflat la ieșirea din pămint colectează biogazul și-l dirijează la bucătărie sau, în sobele de încălzit. Experiența a fost făcută, deocamdată, în gospodăria lui Dumitru Calistru, care arde, de a- proape un an, la bucătărie, numai biogaz format din fermentarea gunoiului de la 3 porci, o vacă și un vițel și dinresturile menajere. Mai mult, biogazul s-a menținut în stare bună de folosință și in cursul iernii, deși temperatura a scăzut prin partea locului sub minus 15 grade C.Un schimb de experiență făcut la fața locului cu toți primarii din comunele județului Iași a constituit un stimulent pentru extinderea producerii și valorificării biogazului. Consiliul popular județean și G.I.G.C.L. Iași caută să definitiveze o soluție de construcție pe cale industrială atit a bazinului, cît și a clopotului cu înlocuitori de metal și ciment și astfel să fie puse instalațiile respective în comerț, la prețuri acceptabile, incit oamenii să le poată cumpăra și folosi în gospodăriile personale sau pe grupuri de gospodării, in cooperativele agricole de producție etc. Măsura a fost apreciată in mod deosebit și de participant» Ia consfătuirea cu specialiști din țară, recent ținută la Iași, pe tema : „Valorificarea energeti'că a dejecțiilor animaliere, nămolurilor orășenești și din industrializarea produselor agricole, prin obținerea gazului combustibil de fermentare — biogaz".După cum se vede, inițiativa producerii și folosirii biogazului din a- cel gunoi, care se aruncă și care provoacă și mari greutăți prin poluare, capătă o valoare tot mai mare, extinzîndu-se. *Merită, prin urmare, să i se acorde și în continuare toată atenția.
Manole CORCACIcorespondentul. „Scinteii'

optimă a planare o influențăîn aceste

La ferma zootehnică „Ogorul” din cadrul I A S. Lehliu au fost însilozate, in amestec cu paie, 110 tone de lucernă, iar această lucrare se desfășoară cu intensitate, in fotografie: două utilaje de mare randament string recolta do lucernă care este transportată imediat la silozuri Foto : S. CristianDin agenda Tîrguluide primăvară și ainternațional

C. BORDEIANU

de legume, plantate 
neîntîrziatA •

(Urmare din pag. I)

Un bogat sortiment de
și electrotehniceîn standurile rezervate produselor industriei electronice și electrotehnice in cadrul Tirgului internațional de primăvară se remarcă oferta diversificată la export a întreprinderilor românești din aceste sectoare, care cunosc, in actualul cincinal, ritmuri rapide de dezvoltare. Alături de radioreceptoare — de la cele de buzunar la cele stereofonice,’ cu reglaje automate — televizoare portabile și staționare, instalații de televiziune cu circuit închis pentru utilizări industriale, învățămînt, medicină și comerț, sint prezentate o

Opinii ale unor participant! de peste hotareRAICKOVIC RAJKO, directorul pavilionului Iugoslaviei : „Colaborarea ro- mâno-iugoslavâ este in toate domeniile un exemplu al modului in care popoare frățești pot conlucra. Este o realitate pe care o constatăm și pe plan economic, in efortul de a înfăptui hotărârile adoptate cu ocazia frecventelor întîlniri dintre președinții Iosip Broz Tito și Nicolae Ceaușescu. Legătu-

produse electroniceserie de produse noi, cu caracteristici tehnice deosebite, între care combina muzicală stereo, aparatură periferică pentru’ teleconfe- rințe, aparate magnetoelec- trice de laborator, radiotelefoane. De o atenție deosebită se ’ “ ‘ 'rele cu compresor și absorbție, te ia export, noua mașină de spălat cu comandă-pro- gram. plite electrice care asigură consumuri raționale de energie, numeroase modele de aspiratoare de praf, roboți de bucătărie, mixere, corpuri de iluminat.

bucură frigide-intens solicita-

noastră, convorbirile purtate intre Ceaușescu Geddafi au impuls relațiilor prietenești dintre țările noastre. Romania importă in principal petrol din Libia. întreprinderile românești desfășoară o activitate rodnică in Libia, participind la construirea unor obiective in țara noastră. Prezența in cadrul tirgului de la București, pentru prima dată, a țării noastre este de natură să asigure atit diversificarea schimburilor comerciale, cit și noaștere a mânești". NGUNGU,

internationalSalonului

rile noastre îmbracă forme variate. Contractele încheiate in zilele tirgului între reprezentanții țărilor noastre vor amplifica volumul schimburile de produse chimice, ’ ’nuri de triale1*. electrotehnice, bu- consum și indus-ELFALLAH. di- payilionului Libiei:MAPIrectorul . „Recenta vizită a președin- României

KIPESArectorul pavilionului Zairului : „Acum, la închiderea tîrgului, la care am participat pentru prima dată, trac buie să spun, că această participare a constituit o reușită deplină. în primul rind am putut cunoaște o mare parte din oferta de export a României. Am înscris de pe acum Bucureștiul pe lista tîrgurilor la care vom participa an de an".

o mai bună economiei

președintele și colonelul dat un nou
chimiei

Opinii consemnate de
Dan CONSTANTIN

(Urmare din pag. I)

O gamâ diversificatâ de produse pentru export prezintă în cadrul Tîrgului internațional de primâvarâ întreprinderea de comerț exterior „Tehnoexportimport" Foto : E. Dichiseanu

Utilaje tehnologice pentru industria chimicâ prezentate in cadrul standului „Industrialexport''

folositoare practica unor unități agricole de a-și asigura rezerve îndestulătoare de răsad. Iată de ce este necesar ca organele de specialitate să ia măsuri ca în fiecare unitate agricolă cultivatoare de legume să se asigure o rezervă de răsaduri care să fie folosită in cazurile cind culturile ar fi afectate sau să le planteze pe acele terenuri unde culturile au goluri.Buna aprovizionare a populației cu legume este determinată, in cea mai mare măsură, de obținerea și livrarea de către unitățile agricole a cantităților prevăzute la fiecare sortiment în parte. Or, se știe că legumele care au greutate mare, curn este varza, de exemplu, nu pot înlocui pe cele care se produc în cantități mai mici. De aici și necesitatea ca organele de specialitate și . Consiliile populare să asigure ca la fiecare sortiment ele legume să se realizeze integral suprafețele prevăzute a se cultiva.Paralel cu măsurile care se întreprind In vederea îndeplinirii planului la plantări în legumicultura, cere ca, începînd din aceste ale lunii mai, toate culturile îngrijite exemplar. în anii denți, unele unități agricole realizat producția prevăzută gume deoarece s-a neglijat tarea lucrărilor de întreținere. în asemenea cazuri, in loc să realizeze beneficii, unitățile respective s-au ales cu pierderi, de unde și părerea falsă că legumicultura n-ar fi rentabilă. Repartizarea suprafețelor de legume pe formații de muncă bine organizate și retribuirea în acord global corespunzător producției obținute este de natură să stimuleze pe membrii cooperativelor agricole să execute la termenele prevăzute și la un nivel calitativ ridicat toate lucrările de îngrijire a culturilor. în mod deosebit se cer făcute cu cea mai mare răspundere prășitul culturilor, aplicarea udărilor, combaterea bolilor și dăunătorilor. Mai mult decit in alți ani, este necesar să se extindă arăcitul roșiilor, măsură prin care unitățile agricole din județul Teleorman au reușit să obțină anul trecut producții mariOrganele și organizațiile de partid, consiliile populare, direcțiile agricole și consiliile unice agroindustriale au datoria să acționeze ferm in vederea îndeplinirii planului in legumicultura. în acest scop este necesar ca in fiecare unitate agricolă să se realizeze planul de plantări la toate sortimentele prevăzute, să se execute cu mai mare răspundere lucrările de Întreținere. Obținind cantități cît mai mari de legume se va asigura o bună aprovizionare a populației cu aceste produse, diversificarea alimentației, cerință de mare actualitate pentru sănătatea și vigoarea organismului oamenilor.

se zile să fie prece- nu au Ia le- execu-

ȘANTIERELE DE INVESTIȚII
să recupereze restanțele la lucrările de montaj, să se încadreze cu strictețe în graficele elaborate.Montarea in ritm mai susținut a utilajelor tehnologice este nemijlocit legată de ASIGURAREA FRONTURILOR DE MONTAI. Situațiile critice de această natură, semnalate pe o serie de șantiere, cum sint cele ale Combinatului de fire sintetice din Vaslui, Combinatului petrochimic Borzești, Combinatului de îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș, Combinatului petrochimic Teleajen. se cer înlăturate in cel mai scurt timp, modalitatea principală constituind-o efortul comun, plin de solicitudine reciprocă, al constructorilor și mon- torilor. Nu este timp de pierdut cu justificări și promisiuni formale de redresară a situației. Nu trebuie nici o clipă să se piardă din vedere că măsura rodniciei conlucrării dintre constructori și montori o conferă execuția in ritm accelerat a lucrărilor pe șantiere.Succesul deplin al activității constructorilor și montorilor este hotă- rit, inainte de toate, de buna organizare a lucrărilor și a muncii pe șantiere. Perspectiva fiecărei zile de lucru se cere precizată de la primul pină la ultimul amănunt, sarcinile și răspunderile bine definite,

condițiile tehnico-materiale asigurate în totalitate, astfel incit realizările efective să se ridice lă nivelul prevederilor din graficele de execuție, C.um trebuie acționat în acest scop ? în primul rind, prin intensificarea preocupărilor urmărind întărirea ordinii și disciplinei in muncă pe șantiere, sporirea răspunderii față de folosirea cu randament deplin a timpului de lucru și a utilajelor de execuție, cit și creșterea exigenței pentru calitatea ireproșabilă a fiecărei lucrări realizate.Cu acuitate se ridică și problema LICHIDĂRII RESTANȚELOR IN LIVRAREA UTILAJELOR SI ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE. Este de așteptat ca, in urma recentelor analize efectuate pe șantierele afectate de o asemenea situație — cele ale noilor capacități de la Combinatul chimic din Craiova. întreprinderea de mașini-unelte și Combinatul de îngrășăminte chimice din Bacău, Combinatul de fire și fibre sintetice din Cimpulung, Combinatul chimic Rimnicu-Vilcea — cu participarea reprezentanților din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, prin aplicarea întocmai a măsurilor preconizate, furnizorii de utilaje să-și onoreze ireproșabil, sub aspect cantitativ și calitativ, obligațiile contractuale ce le au față de șantiere. Sint vizate, , în principal, întreprinderile

„Vulcan" și „Grivița roșie" din Capitală, întreprinderile de utilaj chimic din Ploiești și Făgăraș, „Independența" din Sibiu și altele.întreaga activitate pentru accelerarea execuției lucrărilor de investiții trebuie să se afle sub conducerea și îndrumarea nemijlocită a organelor județene de partid, a organizațiilor de partid de pe șantiere. Ele au datoria să cunoască permanent, zi de zi, evoluția’lucrărilor, să intervină cu fermitate și promptitudine pentru soluționarea operativă a problemelor, oriunde apar neajunsuri, să controleze sistematic cum se aplică măsurile stabilite, urmărind ca întregul potențial uman și tehnic al șantierelor să fie concentrat cu prioritate la finalizarea lucrărilor care condiționează punerea rapidă în funcțiune a noilor obiective și capacități. Pe fiecare șantier, organizațiile de partid sint chemate să desfășoare o intensă muncă organizatorică și politico-edu- cativă — pornind de la situația concretă a realizării planului, de la exigențele puse de partid in domeniul investițiilor și adresindu-se direct conștiinței constructorilor și montorilor — pentru a determina o mobilizare activă a tuturor in vederea accelerării ritmului de execuție și punerii in funcțiune la termen a tuturor obiectivelor și capacităților d« producție planificate.
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Corul mixt țărănesc al căminului cultural din Măicăneștl Formația de fluierași a câminului culturol din Nereju Foto: N. Moldovcanu

I----------------- I
; FAPTUL] 
[DIVERS!
I Veniți, I
| liliacul ' !

Faza interjudețeană a Festivalului național
t Azi, vă informăm despre

„CÎNTAREA ROMÂNIEI1 tv

PE SCENĂ - TEMELE ACTUALITĂȚII
La Focșani s-au întrecut în cadrul concursului aproape 4 500 de artiști amatori din județele Brăila, Galați și Vrancea. Mesagerii artei amatoare — muncitori, țărani, intelectuali, ostași, cărora li s-au alăturat și numeroși locuitori ai orașului gazdă — au adus in programul festivalului și un moment de o deosebită vibrație patriotică : „uniți in cuget și-n simțiri", in piața centrală a Focșaniulul, s-au prins in marea Horă a Unirii, constituită ad-hoc, fruntașii muncii socialiste, cei care zi de zi prin faptele lor de muncă cinstesc trecutul glorios al neamului și construiesc istoria contemporană a României socialiste avind drept călăuză și îndemn prin faptă Partidul, comuniștii. Se poate spune că etapa de la Focșani, în ansamblul manifestărilor sale, a întrunit nota dominantă a sărbătorii muncii și creației, iar ideile enunțate mai sus au găsit o ilustrare convingătoare in conținutul și ținuta artistică a repertoriilor prezentate. Dincolo de ierarhizarea valorilor prezentate in concurs, de cîștigarea dreptului de a merge pe marea scenă a țării în etapa finală a rămine ca un bun de preț pentru județele Brăila, Galați și Vrancea faptul că mișcarea artistică de amatori a atins un nivel superior celui realizat în prima ediție a „Cîntării României".Cum a fost și ce ar trebui „șlefuit" în cîmpul vast și extrem de divers al mișcării amatoare de creație și interpretare artistică ? Iată opiniile exprimate de unii membri ai juriilor : Dan Tărchilă, dramaturg, tele juriului la secțiunea de teatru, montaje, spectacole de muzică și poezie, recitatori. O caracteristică a acestei etape a fost faptul că formațiile celor trei județe au abordat o tematică legată de evocarea momentelor de virf ale istoriei milenare a poporului român, precum și surprinderea unor elemente definitorii pentru viața și munca noastră in anii construcției socialismului. Au fost cîteva spectacole exemplare ca de pildă „Băiatul ep floarea" de Tndor Popescu, in Interpretarea formației de teatru a Casei municipale de cultură Focșani, recitalul de muzică și poezie prezentat de Casa de cultură Tecuci. S-au remarcat recitatorii Victoria Chioibaș și Dorin Mihai din județul Brăila, Dănilă Va- sile din Galați și Felicia Panait din județul Vrancea. Formațiile care s-au prezentat au fost in majoritate din centrele urbane. Ar fi fost de dorit să avem in concurs și mai multe formații din comunele și satele celor trei județe. Putem spune despre toți in-

terprețJi ce s-au urcat pe scena teatrului din Focșani, indiferent de locul ocupat in concurs, că s-au prezentat cu entuziasm și cu dragoste pentru artă. Tema muncii, datoria participării angajante la construcția socialistă a țării, bucuria marilor sărbători din acest an — 35 de ani de la eliberarea patriei și cel de-al Xll-lea Congres al partidului — au fost ideile generoase care au dat strălucire întregului program.Tudor Jarda. compozitor, președintele juriului la secțiunea formații muzical-coregrafice, soliști vocali și instrumentiști.în acest context, al aprecierilor generale, se poate spune că a fost o

festivalului,

președin-

Cartea lui Radu Beligan este o luminoasă oglindă. în ale cărei profunde ape grele se reflectă imaginea, conturată în penumbre de vis și gindire interioară a unui creator de artă, a unei complexe structuri intelectuale.„Luni, sint desprinse^ după mărturisirea autorului, dintr-un bloc-notes, dintr-un carnet de bord, corespunzind armonic unei nestăvilite voințe de auțocunoaștere și mărturisire.Cartea lui Radu Beligan este un patetic și lucid dialog cu creatorul însetat de aspirația de a cunoaște și de a putea transmite frumusețea și adevărul. Cele mai multe însemnări din carnetul cronologic sint inedite și ele lși propun a fi puncte centrale în jurul cărora se rotesc meditațiile autorului referitoare la semnificația unor arte, a unor date și evenimente, demne de a fi însemnate cu alb, în fluxul continuu al spiritualității lumii și al inexorabilei treceri.Dar cartea lui Radu Beligan este în primul rînd oglindirea integrală a atitudinii unui intelectual pe deplin conștient de finalitatea culturii, considerată ca primul motor al umanității in continuă mișcare, ca arca in care s-au salvat, in timpul catastrofelor pe care le-a cunoscut omenirea, perenele sale valori, singurele incontaminabile și incoruptibile. Există, în a- celași timp, convingerea fermă, care pătrunde fiecare rind al cărții, despre demnitatea intelectualilor, despre voința lor nedezmințită de a colabora pentru salvarea omului, intr-o

însemnările din marți, miercuri"

cinema
• Falansterul ; SCALA — 16; 19, 
MELODIA — 9,15; 12; 16; 19.
• Dansul tobelor : LUCEAFĂRUL
— 14,30; 17.30; 20,15, la grădină — 
19,30. BUCUREȘTI — 14; 16.45;
19,45. FAVORIT — 9; 12; 16; 19
• Addio, piccola mia : TIMPURI 
NOI — 15; 17,30; 20.
• Inocentul : PATRIA — 14,30;
17,15; 20.
• Prietenii copilăriei mele : CA
PITOL — 15.45; 18; 20.15, la gră
dină — 19,30. FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.

Admiterea în învățămîntul 
liceal și profesional seral

PROGRAMUL 1

III a înflorit!... |

La Focșani 
s-au întrecut 

artiștii amatori 
din județele Brăila, 
Galați și Vrancea

fază interjudețeană deosebit de interesantă prin varietatea tipurilor de formații, a genurilor prezentate. Unele formații, prezente și in prima ediție a festivalului, sint intr-un real progres, iar cele noi, deși tinere, au atins un bun nivel artistic. Se remarcă, de asemenea, buna orientare in ce privește alegerea repertoriilor, legarea acestora de evenimentele contemporane, apropiate constructorilor socialismului in România. A fost nu numai un concurs, ci și un util schimb de experiență din care arta amatoare are de ciștigat.Florentin Delmar, compozitor, președintele juriului pentru brigăzile artistice, muzică ușoară, formații de satiră și umor.Acest ciștig cu siguranță că își va arăta roadele in scurt timp.Deși in această întrecere Vrancea a intrat in competiție cu două județe cu tradiție culturală, și mai ales in specialitatea brigăzi artistice și muzică ușoară, inclusiv estradă, remarc că elementele tinere ale formațiilor vrincene au ciștigat o experiență care le va putea aduce satisfacții în viitor. S-a evidențiat o reînnoire a mijloacelor de expresie muzicală și teatrală ' ;Brăila și Galați. Rămine ca o problemă deschisă muncaa formațiilor din județele
epocă in care mijloacele de distrugere sint apte să anihileze omenirea de mii dc ori.Cartea lui Radu Beligan este și un act de adeziune la realitățile contemporane, o lucidă înțelegere a cauzelor lucrurilor, o incercare stăruitoare de pătrundere către miezul lor iradiant, după ce, cu tenacitate, au fost îndepărtate crustele învăluitoare. Ea este și o

culturală cu

aceste subgenuri la sate unde se simte incă lipsa instructorilor cu o pregătire adecvată. De altfel, potențialul artistic al satelor rămine ca un filon de aur, căruia i se pot adăuga un număr nesfirșit de carate, printr-o mai atentă și perseverentă prelucrare și angajare.Remarca tovarășului Delmar este valabilă și in ce privește activitatea cineaștilor amatori, preciza Emilian Urse, secretarul juriului la secțiunea amintită. Cu toate acestea a reieșit că cele trei județe constituie o zonă bogată în acest domeniu de creație. Și s-au prezentat peste 40 de filme care au acoperit toate genurile. Revelația concursului a fost județul Brăila cu 6 filme prezentate și toate premiate. Un loc de frunte ii ocupă și județul Vrancea. Prin tematică și realizare artistică s-au detașat filmele „O zi memorabilă" și „Adevărul și reflecții", „încă o floare, o biruință" și „Virstele Dunării" — din județul Brăila, „Nepoata și cele 420 de fuse", „Tatăl meu, director de o noapte" și „Cinci minute prin Focșani", din județul Vrancea.Cornel Irimie, muzeograf, președintele juriului secțiunii de artă populară, artă plastică și fotografică.Robustețea și optimismul, simbioza perfectă a creației cu viața sint nota dominantă degajată din bogata colecție de lucrări de artă populară, artă plastică și -fotografică.Fiecare județ în parte s-a remarcat însă prin unele note caracteristice, specifice. Vrancea s-a impus prin prezentarea unei mari diversități de genuri și nu numai atît : arta lemnului, de exemplu, situează județul in primele rinduri pe plan național. Textilele au evidențiat o serie de elemente zonale caracteristice, cum ar fi cromatica, optimismul degajat din aceasta. Județul Galați s-a impus printr-un singur gen — țesăturile mari de casă, iar în ce privește județul Brăila, din puținul prezentat in domeniul artei populare, a dovedit că și in această zonă sint reale posibilități de afirmare.Vorbind despre posibilitățile de afirmare la un nivel superior în etapele următoare de activitate, credem că este necesar ca în toate cele trei județe să se realizeze un dialog mai amplu cu artiștii amatori și creatorii populari. Dispunem de un potențial artistic remarcabil, capabil să .se ridice in orice timp la nivelul comandamentelor superioare cerute de construcția socialistă a țării, de înaintarea României spre comunism.
Dan DRAGULESCU

actorului, un călăuză de uman, o lungă și confesiune, o oglindire integrală a stărilor de suflet ale unui intelectual contemporan, o incercare de a găsi răspunsuri fundamentale la chinuitoarele întrebări existențiale. Există și o cheie de descifrare a însemnărilor lui Radu Be- ligan, in afirmația că prezentul său bloc-notes este

manual și o comportament sinceră și nu un izolat drapat

înscrierea în treapta I de liceu. în clasa a IX-a (treapta I), la învăță- mintul liceal seral, se pot înscrie, fără concurs, persoanele care sint încadrate in muncă și au promovat clasa a VllI-a sau au studii echivalente. înscrierea se face în profilul activității acestora. Potrivit prevederilor legale, se pot înscrie și persoane neincadrate in muncă : țărani care lucrează in gospodăria individuală ; meșteșugari cu ateliere proprii și liber profesioniști care desfășoară activități autorizate de lege ; femei care își îngrijesc copiii sau desfășoară o activitate casnică in gospodăria proprie ; persoane in stare de incapacitate totală de muncă, stabilită prin expertiză medicală. în cazul în care numărul elevilor depășește numărul locurilor stabilite, înscrierea in clasa a IX-a se face pe baza verificării cunoștințelor și aptitudinilor acestora. Cei neadmiși vor fi îndrumați la alte unități de invățămint, cu locuri libere. înscrierile, probele de verificare a cunoștințelor la profilurile la care numărul elevilor înscriși va fi mai mare decit numărul locurilor, precum și probele de aptitudini la profilurile muzică, arte plastice și decorațiuni și coregrafie se organizează și se desfășoară în perioada 25—31 august, in aceleași condiții ca pentru invățămintul liceal de zi (anunțate in „Scinteia" din 20 aprilie a.c.).Concursul de admitere inIi-a de liceu. La concursul----------- .tere în clasa a Xl-a (treapta a Il-a), la învățămîntul liceal seral, se pot înscrie persoanele care sint încadrate in muncă și au promovat clasa a X-a de liceu sau au studii echivalente, precum și cele neincadrate in muncă din categoriile menționate mai înainte. înscrierea la concurs se face în profilul de activitate al candidatului. Persoanele încadrate în muncă în alte domenii decit cele ale profilurilor pentru care sint organizate licee în localitatea de domiciliu, cît și femeile care își îngrijesc copiii sau desfășoară o activitate casnică in gospodăria proprie și persoanele cu incapacitate totală de muncă, stabilită prin expertiză medicală, pot concura la profilul filologie-istorie. Organizarea și desfășurarea concursului de admitere în clasa a Xî-a, invățămint seral, au loc în perioada 25 august — 5 septembrie, conținutul probelor de concurs și de aptitudini, modalitatea de apreciere a rezultatelor probelor și de stabilire a celor admiși fiind aceleași ca pentru invățămintul de zi.Admiterea in școlile profesionale. Potrivit prevederilor Legii educației și învățămintului, admiterea în școlile profesionale se face prin concurs, in limita planului de școlarizare apro-

bat. La învățămîntul seral al școlilor profesionale se poate inscrie personalul muncitor, indiferent de vîrstă, care a absolvit învățâmintul obligatoriu de 10 ani sau posedă studii echivalente și lucrează în domeniul meseriei în care urmează să se pregătească. (Prin studii echivalente învă- țămîntului obligatoriu de 10 ani se înțeleg : promovarea a două clase de școală medie de cultură generală sau liceu ; promovarea a doi ani de studii ai fostelor școli tehnice cu durata de 4 ani ; absolvirea fostei școli generale de 10 ani). în mod excepțional, pentru anul școlar 1979—1980 se poate înscrie șl personalul muncitor care a absolvit școala generală de 8 (7) ani înainte de anul 1977. Concursul de admitere la invățâmintul profesional seral constă din probe de aptitudini și se organizează in perioada 25 august — 5 septembrie.în perioada concursului de admitere. școlile profesionale vor asigura, contra cost, in limita posibilităților cazarea și masa candidaților veniți din alte localități, nedepășindu-se însă alocația stabilită pentru școlile respective..
Florica DINULESCU

12,30
12.35
12,55
13.15
14.15
14.35

Telex
Curs de limba spaniolă
Curs de limba franceză
Concert de prlnz
Corespondenții județeni transmit...
„Dragu mi-i a trăgăna' 
populare blhorene 
Școala contemporană 
Documentare primite 
televiziuni
Forum cetățenesc • 
socialistă In acțiune 
Publicitate
Un fapt văzut de aproape — re
portaj
Muzică distractivă
Agenda culturală
Clubul tineretului. Tineri creatori 
și ihterpreți în ediția a Il-a 
tlvalului național „Clntarea 
nlei“

18,35 Săptămlna politică internă 
ternațională

18.50 1001 de seri
10,00 Telejurnal
19,30 Teleenciclopedia o Roma 

rială. Artă și Istorie • Megalopo
lis — civilizația modernă și pro
blemele ei o Fosile vii — ornito- 
rincul • Evoluția omului — ulti
mul episod
Film serial : In spatele ușilor În
chise — episodul 10
Intîlnirea de simbătă seara. Emi
siune muzlcal-distractivă
Campionatele europene feminine 
de gimnastică. Selecțiuni înregis
trate de la Copenhaga

21.45 Telejurnal
22,00 închiderea programului

— clnlece
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Democrația

a Fes- 
Româ-

și in-

impe-

Procese revoluționare 
și tehnicăin stiintă(Urmare din pag. I)tiv Înfăptuirea, pe această bază, a unei revoluții bioindnstriale, precum și realizarea (e adevărat, într-un viitor mai îndepărtat) se energetice (toate strînsă simbioză cu ca), rezultă și mai

unor noi sur- acestea intr-o microelectroni- clar contururile viitorului, ale viitorului. care silit industriei

pe care sîntem chemați ș-o Înfăptuim dacă vrem să mergem înainte, dacă vrem să nu răminem în urma ■ evoluției istorice generale, dacă vrem să dovedim în fapte orînduirii socialiste.
★A doua revoluție seamnă nu numai o nare a industriei,

superioritatea

I III
II

In fiecare an. in luna mai, la 
Ponoarele. în nordul Mehedin- 
țiului, înflorește o fermecătoare 
pădure de liliac. Prin ineditul și 
pitorescul ei, pădurea de liliac 
atrage de pe întreg cuprinsul 
țării numeroși iubitori de fru
mos. tn acest an, odată cu par
fumul puzderiei de flori de li
liac, vizitatorii sint invitați la o 
splendidă paradă a portului 
popular specific zonei respec
tive, la care se adaugă un bo
gat program artistic.

Tentanta invitație este adre
sată pentru duminică 13 mai. 
Nu, de data aceasta. 13, va fi ca 
un... trifoi cu patru foi.

Cartea... 
făgăduinței

Corespondentului „Scînteli" 
pentru județul Maramureș, Gh. 
Susa, i s-a adus de către un ci
titor localnic un exemplar din 
volumul „Pămintul făgăduinței" 
de Andre Maurois. Pe coperta 
exterioară este imprimat Andre- 
Maurois — „Pămintul făgăduin
ței", iar pe coperta interioară 
— „Țărmul refugiului" de Joseph 
Conrad. Omul a început să ci
tească ..Țărmul refugiului", dar 
la pagina .72 a apărut „Pămin
tul făgăduinței". Și s-a lăsat 
păgubaș...

Întrebarea cititorului cu pri
cina : la ce făgăduială să se aș
tepte de la cei care au încurcat... 
cărțile și paginile cu pricina ? 
Să sperăm că nu se vor retrage 
intr-un... țărm al refugiului.

IIIIIIIIII!III
I Un „număr" I
I original I
III

t în mantia neagră a ‘singurătății.Autorul a dovedit totdeauna că este un animator al artei spectacolului nu numai în patria sa, ci oriunde in lume, unde a fost chemat, ani de-a rindul, să conducă instituții prestigioase. Cartea sa este și o pledoarie implicită pentru finalitatea modelatoare a artei și pentru creatorii ei
Totdeauna în fața publicului

însemnări pe marginea cărții 
„Luni, marți, miercuri" de Radu Beligan

confesiune plurală a unui iiustru „practician" al scenei, care vrea să transmită îndelunga, luminoasa sa experiență. Totdeauna cu voința de a nota și cimenta ceea ce este semnificant din lunga serie de evenimente care il poartă in mareea lor neîntreruptă, de a sesiza, uneori intr-o stare de „immedia- tezza", nu lipsită de lirism, datele caracteristice unui comportament uman, exemplar pentru categoria de creator de artă, căreia ii aparține prin toată structura și fibrele sensibilității sale.Deși Radu Beligan declară că paginile sale nu pot să fie considerate un jurnal intim, ele sînt, în esenția- litatea lor, o frecventă pledoarie pentru profesiunea

mai curind „scut decît lance", nu un punct de reazem ferm într-un univers înconjurător aflat intr-o perpetuă mobilitate. în curgerea continuă, ireversibilă, pe apele timpului fără întoarcere, zilele de luni, marți, miercuri ale titlului volumului semnifică parcă ciclurile lui Giambattista Vico de corsi e ricorsi, în trecerea lor perenă, dar și prezența obsesivă a unor neliniștite demersuri existențiale, totdeauna și oriunde caracteristice omului.Cartea lui Radu Beligan reprezintă însumarea meditațiilor unui mare actor despre nobila sa profesiune, un intelectual perfect conștient de înalta sa misiune de a fi un răspindi- tor al culturii in mijlocul celor Însetați de cunoaștere

devotați. Cunoscător al tuturor nuanțelor, el poate recunoaște cu bucurie «existența talentului și se grăbește să împărtășească Opiniile sale despre piese, regizori și actori. Relevante sint astfel paginile despre izbinzile unor autori matici contemporani.Dar Radu Beligan un lucid și participant cititor și al literaturii de dincolo de sfera magică a dramaturgiei, pătrunzind ca un avizat exeget literar în desișul, uneori inextricabil, al narațiunilor unui Jorge Luis Borges, Norman Mailer, analizind pertinent complexele structuri și e- sențe ale spiritualității, al operelor lor.Autorul este și un evocator, cu o rară putere de

dra-este

reprezentare a unor figuri ilustre ale teatrului românesc și universal, un admirabil și> emoționant portretist al actorilor, regizorilor, scriitorilor pe care i-a cunoscut. Nu lipsesc din cartea sa interesante documente umane aparținînd unui Eugen Ionescu. Salvador Dali, Peter Brook, Jean Louis Barrault. Deplină este încrederea in permanența vie a clasicilor literaturii și in vitalitatea teatrului care nu poate ti amenințat nici de cinematograf, nici de televiziune, așa cum „conservele nu pot amenința alimentele proaspete".Pentru Radu Beligan, directorul Teatrului Național din București, teatrul românesc a fost expresia unei arte angajate, în al cărui centru se află contemporaneitatea, un teatru militant, dominat de primatul dramaturgiei caracterizate de omul prezentului, care nu uită insă trecutul, în mișcarea sa continuă spre cuceririle cele mai noi ale cunoașterii. „Arta" scrie Radu Beligan — devenit în mod declarat mijloc de a recunoaște, a accepta, de a refuza, a transforma realitatea,drum prin care scriitor, regizor, interpret, public trăiesc, înțeleg și iși asumă îndatoririle față de istoria curentă". Iar mai departe, ca un strălucit aforism, se inscrie notația că funcția artei constă in a reda o- mului sensul pierdut al totalității sale. Un astfel de umanist modern, expresie a epocii sale, este Radu Beligan.

„a un tfe de un

Alexandru BĂLĂCI

★Constatăm un fenomen paradoxal : cp toată criza economică profundă prin care trece lumea capitalistă, in țările cele mai avansate, știința și tehnica se dezvoltă — deși nu uniform și nu fără contradicții, fac pași serioși inainte, așa cum dovedesc unele descoperiri epocale cum ar fi, in primul rind, microelectronica. Fenomen „ciudat" și paradoxal dacă ne gmdim la teza, devenită postulat, a lui Marx cu privire la corelația dintre, forțele și relațiile de producție. Deși consider că precizarea lui Marx cu privire la făptui că, Ia un moment dat, relațiile de producție devin o piedică, o frină în dezvoltarea forțelor de producție, rămine in principiu valabilă, totuși adaptarea sistemului capitalist la nivelul noilor forțe de producție revoluționare reprezintă o realitate istorică concretă de netăgăduit.Independent de faptul dacă sistemul capitalist va mai putea duce sau nu pină la capăt această noiță revoluție industrială, fenomenul in sine obligă marxiștii de pretutindeni Ia o meditație cit mai serioasă asupra anumitor posibilități ale neoca- pitalismului (deși eficiența sa ideologică, fără de care nici un sistem social nu poate exista, este intr-o scădere accentuată), asupra perspectivelor sale, cit și asupra perspectivelor procesului revoluționar mondial, asupra căilor și metodelor concrete de înfăptuire a revoluției socialiste in țările capitaliste dezvoltate, asupra dezvoltării țărilor- socialiste.Este cazul de a aminti, în acest context, una din previziunile deosebit de valoroase ale lui Marx și Engels care, incă in „Manifestul Partidului Comunist", precizau că : „burghezia nu poate să existe fără a revoluționa neîncetat uneltele de producție". Această anticipație genială a fondatorilor marxismului este confirmată din nou de evoluția istorică contemporană.Consider, totodată, că această teză a lui Marx și Engels este valabilă și pentru societatea socialistă. Nici aceasta nu poate inainta (in orice caz in ritmurile dorite și istoricește necesare) fără a revoluționa neîncetat forțele de producție. Enunțul, cu caracter de postulat, formulat de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire Ia schimbarea „radicală a structurii industriei" reprezintă, fără nici o umbră de îndoială, tocmai concretizarea necesității de a se înfăptui un nou salt calitativ, revoluționar, in dezvoltarea forțelor de producție ale țării noastre ; reprezintă o corectare curajoasă a însăși politicii tehnico- științifice a partidului nostru și care va trebui să ocupe un loc tot mai important în această politică, in strategia dezvoltării economico-sociale generale a societății noastre.Da, este vorba de o nouă revoluție

curios și
industrială in- nouă revoltițio- in sensul creării unor noi ramuri și subramuri industriale de vîrf, dar și schimbări destul de importante în corelația dintre diferite ramuri și subramuri industriale vechi, dintre cele vechi și cele noi, bazate insă toate pe noile cuceriri ale ciberneticii, informaticii, electronicii. în acest proces de reechilibrare a industriei, în conformitate cu cerințele celei de-a doua revoluții industriale, va trebui ținut seama și de noua situație din punct de vedere al resurselor de materii prime, de folosirea unor tehnologii care reclamă un consum de energie cit mai redus și cit se poate de nepoluantă, de crearea de ramuri in al căror produs să fie incorporată maximum de inteligență posibilă. Noua revoluție industrială înseamnă, totodată, și revoluționarizarea tuturor celorlalte domenii economice (construcții, transporturi, agricultură, servicii), precum și a muncii intelectuale, a structurilor sociale, a structurilor. Tocmai aceste pări se găsesc în centrul conducerii de partid in directivelor planului _________1981—1985. Pe drept cuvint spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu in cu- vintarea amintită, că „societatea socialistă trebuie sâ asigure continuarea procesului revoluționar".Firește, trecerea la noua treaptă, superioară, în dezvoltarea forțelor materiale de producție. înfăptuirea celei de-a doua revoluții industriale nu se pot realiza peste noapte. Este vorba de un proces îndelungat și ar fi o gravă eroare a considera că a- ceastă trecere, acest salt s-ar face printr-o bruscă și totală abandonare sau indepârtare a tehnicii de producție actuale și printr-o simultană introducere a noii tehnici și tehnologii. emanație a celei de-a doua revoluții industriale. Orice precipitare a unor asemenea acțiuni ar fi profund dăunătoare. Ceea ce, desigur, nu Înseamnă, pe de altă parte, că realizarea, materializarea noului proces ar putea fi tărăgănate prea mult sau chiar ad infinitum. Va exista, fără îndoială, o perioadă de tranziție caracterizată prin coexistența, dualitatea a două tehnici diferite. Important este însă ca, păstrînd șl consolidind ceea ce avem, să deschidem drum liber noului, avind convingerea fermă că acesta reprezintă drumul, soluția cea justă, că numai in acest fel vom putea intra în rindul țărilor dezvoltate., Congresul al Xll-lea al partidului, ce va avea loc anul acesta, va marca nu numai un nou pas inainte, dar va trasa traiectoria noastră pentru o nouă perioadă istorică. ~ 'nostru a știut Și știe să echilibrul necesar intre un trecut a cărui prelungire n-o dorim și un viitor luminos, pe care il anticipăm cu instrumentarul gîndirii marxiste in continuă perfecționare și îmbogățire, și pe care dorim să-l realizăm cit mai curind pe pămintul patriei noastre socialiste.

supra- preocu- atenției elaborarea cincinal pe

Partidul mențină
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• Inspectorul șl braconierii : 
CENTRAL — 15; 17,30; 20.
• Stubby (Așchiuță) : CINEMA 
STUDIO — 20.
• Nea Mărin miliardar : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18, VII- 
TORUL — 14,30; 16.30; 18,30; 20,30.
• Clipa ; VICTORIA — 15,30; 19.
• A fost regăsită compania a 7-a s
FESTIVAL — 14,30; 16.30; 18.30;
20.30, la grădină — 19,30, FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Program de desene animate — 
9,30; 11; 12.30; 14; 15,30; 17, Pentru 
patrie — 19 : DOINA.
• Un om in loden : EXCELSIOR 
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, 
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, la grădină — 19,30.
• Omul cu masca de fier : BU-

ZEȘTI — 15; 17,30; 20, la grădină
— 19.30, GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 
15,30: 17,45 ; 20.
• Vis de ianuarie : GRIVIȚA — 
15,45; 18; 20,15, FLOREASCA — 9; 
11; 13; 15,30; 18; 20.
• Jurnalul unei femei pierdute — 
11,45, Saltanat — 14, Fata sa de vi
neri — 16.15; 18,30, Angelica, mar
chiza îngerilor — 20,30 : CINE
MATECA.»
• Cobra: DACIA — 14,30; 16,30;
13,30; 20,15.
• Expresul de Buftea t 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 Afroditei : 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 —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
MIORIȚA — 15,30; 17,45; 20.
• Viața merge înainte ; AURORA
— 15,45; 18; 20, la grădină — 19.30, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, La grădină — 19,45.
• împușcături în stepă : PRO
GRESUL — 14; 16; 18; 20.
• Speriați-I pe compozitor : 
POPULAR — 15,45; 18; 20.
• Al patrulea stol : COSMOS — 
15; 17,30; 20.
• Prinț și cerșetor ; FLACĂRA
— 15; 17,45; 20,15, la grădină — 19.

• Lanțul amintirilor t ARTA — 
14,30; 17,30; 30,15, la grădină — 
19,30.
• Napoli se revoltă : GRĂDINA 
TITAN — 19.30, GRADINA LIRA 
— 20.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Alexandru Lăpuș- 
neanu — 15, însemnările unui ne
cunoscut — 20, (în sala Operei Ro
mâne) : Gaițele — 16; 20. (sala 
Atelier) : Poezie, muzică, dans — 
19.
• Filarmonica „George Enescu"

(sala mică a Palatului)-: Recital t 
THERESE DUSSAUT — pian 
(Franța) — 20.
• Teatrul de operetă : Violete de 
Parma — 19,30.
• Teatrul „Luda Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19,30. (sala 
Grădina Icoanei) : Furtuna — 
19,30.
• Teatrul Mic ; Zbor de sticleți
— 15, Pluralul englezesc — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 15.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Mița in sac — 19.30, (sala 
Studio) : Cinci romane de amor
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Giuleștl): 
Hotel „Zodia gemenilor" — 19,30,

(sala Majestic) : A cincea lebădă
— 15, Oedlp rege — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă-
nase" (sala Savoy) : Omul care 
aduce risul — 19,30, (sala Victo
ria) : Costică, ne vede lumea -----
19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia
— 19,30, (la Palatul sporturilor șl 
culturii) : Un cintec, o snoavă, 
un ztmbet — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" : Scufița 
cu trei iezi — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Pescarul 
și norocul — 9,30.
• Circul București : Năzdrăvă
niile urșilor — 16; 19,30.
• Studioul de' teatru al I.A.T.C. : 
Cercul in patru colțuri — 19,30.

IIIII

Autovehiculul 33—B—4038 al 
Grupului de șantiere hidroener
getice Valea Sebeșului a fost 
oprit in Alba lulia de miliție, în- 
trucit starea tehnică a acestuia 
reprezenta un pericol real pen
tru siguranța circulației. Șoferu
lui Traian Todea i s-a luat per
misul de conducere și i s-a dat 
un răgaz pentru a remedia de
fecțiunea la mașină. Credeți că 
a început de îndată să se apuce 
de treabă ? Nici gînd ! Șoferul 
cu pricina a cerut ajutor cole
gului său Romulus Pașca. Acesta 
avea o mașină bună și a venit 
cu ea la Alba lulia. Cei doi au 
înlocuit numărul de circulație de 
la mașina defectă cu cel de la 
mașina bună, după care s-au pre
zentat la miliție pentru... verifi
care. Dar „numărul" lor de 
hocus-pocus a eșuat lamentabil.

Musafirul
nepoftit

Cinci minute. Atit a 
N.M. din Timișoara din ,

l lipsit 
camera 

hotelului din Brașov care-l găz- 
duise peste noapte. Cinci minute, 

■ timp in care cineva se furișase 
inăuntru și-i luase magnetofo
nul. Cine-o fi fost nepoftitul 
musafir ? Val-virtej, N.M. a 
coborit scările, tocmai cind mu
safirul cu pricina se îndrepta 
liniștit spre ieșire. Timișoreanul 
l-a înșfăcat de guler și, cu aju
torul celor din jur, l-a imobili
zat. Numele lui : Ion Moisi, 
vechi client al miliției. Cu aceeași 
operativitate, judecătoria l-a 
condamnat la un an și jumă
tate închisoare. Sentința a rămas 
definitivă.

Singurică,
smgurea...Elenei P. îi plăcea să fredo
neze un cintec înduioșător: 
„Singurică, singurea, / Milă de 
la nimenea"... Dar in momen
tele acelea „uita" că ei însăși nu 
i-a fost, „milă" să-și părăsească 
părinții și casa, s-o pornească 
prin lume hai-hui. A ajuns pe 
malul mării inainte de deschide
rea sezonului estival. întllnin- 
du-se cu cite un pierde-vară ca 
și ea, nu ezita să-l intrebe cu 
glas cit mai catifelat și amăgitor :

— Nu știți unde s-ar putea 
staționa la un pepsi și-o cafea ? 
Știți, eu n-am decit 18 ani și 
ini-e jenă, și mi-e frică să intru 
singură-singurică...

Intrau împreună, se cinsteau, 
se distrau...

Intr-o asemenea companie 
dubioasă a fost depistată Elena 
P. de miliție, iar Judecătoria din 
Constanța a condamnat-o la 6 
luni închisoare contravențională 
„pentru acostare de persoane și 
obținerea de avantaje materiale".

Fără
greșeală!

Un trecător prin Negrești-Oaș 
a constatat că vinzătoarea de la 
un chioșc al unității „Crinul" 
vindea înghețată cu 2 lei bucata, 
deși prețul legal era de 1,60 lei 
(tipărit și pe ambalajul de hir- 
tie). In aceeași zi, la punctul 
alimentar din vecinătatea între
prinderii de in și cinepă, o altă 
vinzătoare desfăcea napolitane 
tot cu suprapreț. Ambele vinză
toare s-au scuzat că au... greșit.

De ce n-or fi „greșit" să vindă 
cu un preț mai mic ? Acum li 
se „prețuiește" și lor fapta. Fără 
tocmeală și fără greșeală.

Petre POPAși corespondenții „ScînteH"J
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Tovarășului SAM NUJOM A
Președinte al Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (Ș.W.A.P.O.)Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, iml este plăcut să vă adresez calde felicitări, urări de sănătate, viață îndelungată și noi succese in activitatea dumneavoastră consacrată luptei pentru eliberare națională a patriei, cauzei lichidării dominației colonialiste, a politicii de discriminare rasială și apartheid, împlinirii idealurilor de libertate, independență națională, dreptate socială, progres și prosperitate ale poporului namibian prieten.Am convingerea că, In spiritul Intîlnirilor și convorbirilor prietenești pe care le-am avut la București, ca și pe pămîntul Africii, relațiile de prietenie, de sprijin multilateral și solidaritate militantă dintre P.C.R. și Ș.W.A.P.O. se vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor noastre, al întăririi unității forțelor antiimperialiste și anticolonialiste de pretutindeni, al păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă exprim gratitudinea profundă pentru felicitările călduroase adresate în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al dumneavoastră personal cu prilejul celei de-a 67-a aniversări a zilei mele de naștere.Și eu sint convins că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare existente între cele două țări ale noastre se vor întări și dezvolta și mai mult, In interesul popoarelor celor două țări și în avantajul socialismului.Folosind acest prilej, vă adresez urări de bună sănătate și fericire.
KIM IR SEN

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele
Republicii Populare Democrate Coreene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă adresez sincerele mele mulțumiri pentru amabilul dumneavoastră mesaj transmis cu ocazia zilei mele de naștere, împreună cu cele mai bune urări pentru Excelența Voastră și pentru bunăstarea poporului român.

IULIANA
Regina Țărilor de Jos

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm deosebita plăcere să confirm primirea sincerelor dumneavoastră felicitări, precum și a bunelor urări transmise cu ocazia Zilei naționale a Bangladesh-ului.îmi amintesc cu multă plăcere despre întîlnirea noastră cu prilejul recentei mele vizite in țara dumneavoastră și, la rindul meu, împărtășesc convingerea Excelenței Voastre că, pe baza convorbirilor și înțelegerilor la care am ajuns in timpul vizitei în țara dumneavoastră, relațiile cie strînsă prietenie și cooperare, pe plan bilateral și internațional, dintre țările noastre se vor dezvolta și consolida in continuare, în interesul popoarelor noastre, al păcii, înțelegerii și colaborării în lume.

ZIAUR RAHMAN
Președintele Republicii Populare Bangladesh

PRIMIRE LA C. C. AL P.C.R.Tovarășul Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Executiv. secretar al C.C. al P.C.R., a primit, vineri, delegația Federației Naționale a Femeilor din R.P. Chineză, condusă de Luo Qiong, vicepreședintă a federației, membră a Comitetului Permanent al Comitetului Național al Consiliului Consultativ Politic Popular din întreaga Chină, care, la invitația Consiliului Național al Femeilor, efectuează o vizită de prietenie și schimb de experiență în țara noastră.în cadrul întîlnirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, Luo Qiong a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășei Elena Ceaușescu un salut călduros din partea tovarășului Hua Guofeng, președintele Comitetului
întrevederi ale secretarului general 
al Partidului Liber Democrat din R.F.G.Tovarășul Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Național al Frontului Tnității Socialiste, a primit, vineri, pe Giinthpr Verheugen, secretarul general al Partidului Liber Democrat din R.F. Germania.în timpul întrevederii, desfășurată tntr-o atmosferă prietenească, au fost abordate probleme ale relațiilor dintre Partidul Comunist Român, Frontul Unității Socialiste și Partidul Liber Democrat, exprimîndu-se dorința reciprocă de a dezvolta și intensifica în continuare colaborarea dintre ele, in spiritul bunelor raporturi dintre România și R.F. Germania.
Vizita secretarului apărării naționale 

al Statelor Unite Mexicaneîn cursul zilelor de joi și vineri, generalul de divizie Felix Galvan Lonez, secretarul apărării naționale al Statelor Unite Mexicane, împreună cu delegația militară care-1 însoțește, a vizitat o întreprindere economică din județul Brașov, Academia
Sesiune științifică cu tema: „Filozofie, stiintă, acțiune socială" t t •Vineri dimineața au început în Capitală lucrările sesiunii științifice organizate de Academia de Științe Sociale și Politice, Ministerul Educației și învățămintului, Institutul de filozofie și Facultatea de istorie- filozofie a Universității București, cu tema „Filozofie, știință, acțiune socială".Participă academicieni și alți oameni de știință, cadre didactice, cercetători, studenți.Agenda reuniunii include peste 160 de comunicări și referate susținute în 11 secții de specialitate, cea mai mare parte rod al cercetărilor întreprinse în cadrul Institutului de filozofie. Ele evidențiază, îndeosebi, preocupările cercetărilor desfășurate în lumina indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și principalele mecanisme ale vieții sociale in etaoa actuală, determinismul și liniile directoare ale progresului social, dialectica și socialismul, specificul contradicțiilor în societatea socialistă, determinismul social și rolul maselor în societate, libertatea ca dimensiune 

Central al Partidului Comunist Chinez, premier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, precum și urări de noi succese poporului român în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.La rindul său, tovarășul Constantin Dăscălescu a rugat să se transmită din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu un cordial salut tovarășului Hua Guofeng și cele mai bune urări de prosperitate poporului chinez prieten.Evidențiindu-se cu satisfacție relațiile de prietenie și colaborare pe multiple planuri dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză, s-a subliniat aportul mișcării de femei din cele două țări, al schimbului de vizite, al convorbirilor și înțelegerilor reciproce la dezvoltarea acestor relații.

în cursul aceleiași zile, tovarășul Stefan Andrei, ministrul afacerilor externe, s-a întîlnit cu Giinther Verheugen.Cu acest prilej au fost abordate aspecte privind dezvoltarea in- continuare a raporturilor de colaborare existente intre România și R.F. Germania, in interesul destinderii, securității și păcii pe continentul european și în întreaga lume.Secretarul general al Partidului Liber Democrat a avut, de asemenea, o întrevedere cu Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de Științe Sociale și Politice.La întrevederi a participat ambasadorul R.F. Germania la București, Richard Balken.

militară, o unitate a armatei noastre și Muzeul militar central.Vineri seara, secretarul apărării naționale al Statelor Unite Mexicane a oferit o recepție, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

a activității conștiente a omului, ateismul și știința despre religie etc. în ceea ce privește confruntările de idei ale contemporaneității, comunicările se referă la principalele orientări ale gîndirii filozofice și social-politice contemporane, poziția partidului nostru în acest domeniu, valoarea dialogului dintre filozofia materialist- dialectică și curentele de gîndire din Occident care își propun să reflecte realitățile lumii de azi. în ansamblul acelorași preocupări, o seamă de comunicări abordează unele probleme ale autoconducerii muncitorești, evidențiind aspecte alte 'perfecționării mecanismului instituțional al democrației participative, interdependenta dintre democrație și responsabilitate socială în autoconducerea muncitorească, relația dintre esența și conținutul democrației muncitorești, consultarea și informarea muncitorilor în elaborarea actului decizional.Lucrările sesiunii continuă pe secțiuni. (Agerpres)

Cronica ziiei
Convorbiri. Vlnerl duPâ a- miază, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, a avut o întrevedere cu Gaetano Stammati, ministrul comerțului exterior al Italiei, care face o vizită în țara noastră.în timpul convorbirii a fost evidențiată dorința comună de a amplifica în continuare, pe multiple planuri, raporturile româno-italiene, în folosul celor două țări și popoare, al cauzai generale a păcii și înțelegerii internaționale.în aceeași zi, ministrul italian a avut o întrevedere cu Dumitru Be- jan, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale.Cu acest prilej au fost analizate noi posibilități în vederea dezvoltării și diversificării în continuare a schimburilor comerciale și a cooperării economice dintre România și Italia.La întrevederi a participat Ernesto Mario Bolasco, ambasadorul Italiei la București. ★Vineri s-a încheiat în Capitală cea de-a XlV-a ședință plenară a Consfătuirii organelor guvernamentale de turism din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D. Germană, R.P. Mongolă, Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică.Cu acest prilej, a fost semnat un protocol, care, prevede, Intre altele, dezvoltarea în continuare a colaborării turistice, a schimburilor de informații privind extinderea și modernizarea bazei materiale a turismului, creșterea calității serviciilor, încurajarea turismului pentru tineret, formarea și perfecționarea cadrelor de specialitate. Din partea română, documentul a fost semnat de Emil Drăgănescu, ministrul turismului și sportului, președintele celei de-a XlV-a ședințe plenare.La semnare au fost prezențl șefi de misiuni și membri ai corpului diplomatic ai țărilor participante, acreditați la București.★Vineri a fost semnat la București Protocolul de colaborare economică și tehnico-științifică pe anii 1979— 1980 intre Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Comitetul Federal pentru Agricultură din Republica Socialistă Federativă Iugoslavia. Documentul prevede acțiuni de cooperare în realizarea unor obiective agricole și de prelucrare a produselor, precum și de colaborare în cercetarea științifică și documentarea tehnologică in agricultură și industria alimentară.★Cu prilejul apropiatelor alegeri comunale din R. D. Germană, la ambasada acestei țări din București a avut loc, vineri, o conferință de presă. Ambasadorul Siegfried Bock a vorbit despre semnificația alegerilor de la 20 mai, a înfățișat aspecte ale realizărilor oamenilor muncii din R.D.G. in edificarea construcției socialiste.★O selecție de lucrări prezentate în sala de expoziții de la Teatrul Național din Capitală înlesnește, înce- pind de vineri, publicului bucureștean contactul cu valori ale artei plastice contemporane finlandeze. Expoziția, organizată sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oferă o imagine edificatoare a preocupărilor actuale ale pictorilor, sculptorilor și graficienilor finlandezi.Despre importanța manifestării, despre contribuția sa la mai buna cunoaștere a creațiilor popoarelor român și finlandez au vorbit la vernisaj criticul de artă Constantin Prut și Matti Hakkanen, ambasadorul Finlandei la București.Au asistat Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și E- ducației Socialiste, Cezar Lăzărescu, președintele Asociației de prietenie România — Finlanda, reorezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Uniunii artiștilor plastici, oameni de cultură și artă, un numeros public.Erau prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.★în stațiunea balneară Sovata s-au desfășurat lucrările celui de-al 14-lea simpozion național de biofizică cu tema „Progrese în biofizică cu implicații in medicină, tehnică și agricultură". La manifestare au participat peste 150 de oameni de știință, academicieni, cadre didactice universitare, cercetători și specialiști din producție din București, Iași, Cluj-Na- poca, Constanța, Craiova, Timișoara și Tg. Mureș. ★Vineri s-au încheiat la Galați lucrările unei consfătuiri cu tema : „Sarcinile actuale și de perspectivă privind asigurarea și pregătirea forței de muncă", organizată sub egida Ministerului Muncii, la care au participat specialiști de la ministerul de resort, din cadrul oficiilor forței de muncă ale județelor Argeș. Bacău, Dolj, Galați, Ialomița, Mureș și Vîlcea, numeroși sociologi și psihologi. ★în sălile Muzeului de artă românească contemporană din municipiul Galați s-a deschis, vineri, expoziția de sculptură și tapiserie a plasticia- nului de origine română Etienne Hajdu — Franța. ★Vineri, la cinematograful „Republica" din Iași a fost inaugurată „Săptămina filmului suedez". La spectacolul de gală, organizat cu acest prilej, a fost prezentat lung-metrajul „O poveste de dragoste", realizat in regia lui Roy Andersson, film cu un pronunțat caracter social.Au rostit alocuțiuni Ion Țăranu, președintele Comitetului județean de cultură și educație socialistă, și Lars Karlberg, prim-secretar al Ambasadei Suediei la București.A fost, de asemenea, prezent Lars Erik HedstrSm, ambasadorul Suediei la București. ArVineri s-au încheiat lucrările sesiunii jubiliare de comunicări științifice consacrate împlinirii a 50 de ani de existență a Institutului de cercetări și proiectări tehnologice în transporturi din București, la care au participat peste 1 000 de cadre de bază din activul de concepție, din proiectare, din producție și din exploatare. Cele peste 200 de comunicări au evidențiat rolul hotărîtor al cercetării științifice și ingineriei tehnologice in accelerarea introducerii progresului tehnic în acest sector. (Agerpres)
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 13, 
14 și 15 mai. In țară : Vremea va fi to 
general Instabilă, îndeosebi in jumăta
tea de vest a țării, unde cerul va fl 
temporar noros șl vor cădea ploi locale. 
In celelalte regiuni, cerul va fi varia
bil și vor cădea ploi izolate. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fl cuprinse între 4 
și 14 grade, iar cele maxime între 14 
și 24 de grade, local mai ridicate în 
sud.

Congresul al XXIII-lea al Partidului Comunist Francez
Raportul prezentat de tovarășul Georges MarchaisAmintind că precedentul congres a fost calificat drept Istoric, deoarece în cadrul său a fost definit socialismul pe care P.C.F. îl dorește pentru Franța, precum și calea pentru a ajunge la acesta, raportul precizează în introducere că analiza evoluțiilor ce au avut loc de atunci a ' condus la concluzia că „departe de a pune în cauză linia celui de-al XXII-lea Congres, situația ne impune să o confirmăm, să o continuăm, să o îmbogățim, să dăm o nouă amploare înfăptuirii sale".Abordînd în capitolul intitulat „Socialismul democratic ; ieșirea din criză" problemele ridicate de criză, raportul arată că, stabilind ca obiectiv înaintarea Franței, prin înfăptuirea unor transformări democratice tot mai puternice, spre un socialism el însuși democratic, P.C.F. nu a făcut o opțiune artificială, arbitrară, ci și-a bazat hotărîrea pe o analiză atentă a realității țării, a situației sale, a fenomenelor profunde care dau la iveală criza care o afectează.Criza înseamnă astăzi un șomaj masiv și de durată. Un milion opt sute de mii de muncitori și muncitoare privați de dreptul lor principal: acela de a avea un loc de muncă, de a exercita în domeniul preferat meseria pe care au învățat-o.Criza înseamnă casarea mașinilor noi și închiderea uzinelor. înseamnă paralizarea orașelor, a unor regiuni întregi. înseamnă abandonarea unor activități economice, stagnarea producției, transformarea în paragină a unor terenuri cultivate.Criza înseamnă scăderea puterii de cumpărare a unui mare număr de oameni ai muncii. înseamnă agravarea inegalităților în ce privește nivelul de trai și accesul la responsabilități. înseamnă limitarea mijloacelor in legătură cu tot ceea ce privește, de aproape sau de departe, satisfacerea necesităților. înseamnă constrîngere și lipsă de securitate, care se extind în toate domeniile vieții.Relevînd că o bătălie politică și Ideologică intensă se desfășoară în jurul problemei crizei, și în special în jurul problemei de a ști dacă principalele cauze determinante se află sau nu în Franța, raportul apreciază că „criza este înainte de toate națională".în același timp — se spune mai departe in raport — noi nu negăm deloc dimensiunea internațională a crizei. Sistemul capitalist are un caracter internațional. Din moment ce criza este în mod categoric o criză a bazei, a mecanismelor acestui sistem, ea este prin aceasta internațională în sensul că goana după profit și acumulare de capital generează pretutindeni dereglări și blocaje care acționează mai mult asupra unei țări decit a altora, în funcție de importanța schimburilor internaționale.Sistemul de dominație a capitalului comportă firește dimensiuni și moduri de organizare internaționale. Cu toate acestea, el nu constituie un sistem integrat, un fel de «superim- perialism», care neagă deosebirile naționale și între state.„Națiunile, statele există. Ele au o istorie, o realitate profundă și durabilă. Cunosc contradicții între ele. Ele insele sint miza luptei de clasă. A nu ține seama de toate acestea ar fi o crimă pentru mișcarea revoluționară" — subliniază secretarul general al Partidului Comunist Francez. Criza actuală are consecințe foarte diferite în funcție de țară. Ea se traduce pentru Franța printr-o slăbire relativă, dar pentru Statele Unite, Republica Federală Germania sau Japonia printr-o întărire relativă in raport cu alte țări capitaliste.Și apoi, criza actuală nu este numai economică, conjuncturală. Ea afectează toate domeniile vieții sociale : condițiile și conținutul muncii ; natura și orientarea consumurilor; tipul de evoluție a orașelor și satelor ; conținutul și metodele însușirii de cunoștințe ; modul de viață ; ideologiile și valorile morale ; instituțiile. Or, în aceeași măsură și neîndoielnic într-o măsură și) mai mare decit economia, toate aceste domenii au o existență, o realitate care este națională.în continuare, raportul se referă la politica oficială franceză, apreciind că această politică nu poate să nu genereze contradicții și lupte de influență cu celelalte puteri capitaliste. Dar ceea ce caracterizează înainte de orice atitudinea actuală a burgheziei franceze este voința de a menține aceste contradicții în limite restrinse.Referindu-se în continuare la mijloacele prin care puterea și patronatul încearcă să anihileze capacitatea de rezistență, de luptă a oamenilor muncii, raportul arată că presiunea ideologică a căpătat dimensiunile și aspectul unui adevărat război ideologic. Totodată, are loc o punere în cauză progresivă și sistematică a drepturilor și libertăților democratice. „Lupta pentru apărarea drepturilor, libertăților, instituțiilor democratice — se afirmă in raport — trebuie considerată drept o sarcină de prim plan".în funcție de situația creată, P.C.F. consideră că la ordinea de zi in Franța anului 1979, și în întreaga perioadă viitoare, sint mai multă dreptate, mai multă egalitate, mai multă libertate, mai multe posibilități efective de opțiune in viața fiecăruia, mai multă participare la decizii și responsabilități. într-un cuvint, este necesară mai multă democrație, în întreaga viață socială, în toate dimensiunile sale. Acesta este răspunsul eficace, modern, revoluționar la problemele țării.Arătînd că dezvoltarea societății franceze necesită schimbări democratice profunde, raportul relevă că acestea trebuie să se producă in proprietatea asupra marilor mijloace de producție și de schimb, care să intre în stăpinirea țării, pe calea unor naționalizări democratice ; in conducerea statului, care trebuie să devină o putere reprezentativă a poporului muncitor, în cadrul căreia clasa muncitoare să exercite un rol politic conducător. Totodată, trebuie dezvoltate nși raporturi sociale în toate domeniile — în economie, in întreprindere, în orașe sau la sate ; la nivelul regiunii ; la nivelul națiunii, în cadrul căreia desființarea sistematică a inegalităților, garantarea și lărgirea libertăților individuale și colective pentru toți, democratizarea instituțiilor și descentralizarea puterilor, întîietatea acordată interesului general, înfloririi ființei umane în detrimentul căutării profitului personal, vor pune bazele unei adevărate solidarități naționale. „Cînd vorbim de socialismul democratic, bazat pe autoconducere, cînd înscriem autoconducerea printre o- biectivele noastre fundamentale, nu o facem de dragul de a vorbi. Noi nu facem o opțiune tactică. Noi răspun

dem necesităților concrete ale unei societăți concrete : Franța anului 1979.Constatăm că, în același timp — șl aceasta este desigur indispensabil — perspectiva unei conduceri tot mai largi a întregii societăți de către oamenii muncii, de către cetățenii înșiși corespunde obiectivelor pe care ni le dictează idealul nostru comunist, precum și vederilor exprimate de fondatorii socialismului științific, în special Karl Marx".Referindu-se In continuare la obiectivele concrete pe care și le propune, raportul subliniază că, spu- nind un nu hotărît politicii capitalului, comuniștii francezi luptă pentru a menține locurile de muncă și a crea altele noi ; pentru a menține și Îmbunătăți puterea de cumpărare a oamenilor muncii ; pentru a apăra cuceririle In domeniul asigurărilor sociale ; pentru reducerea săptămînii de lucru ; îmbunătățirea condițiilor de muncă ; satisfacerea revendicărilor legitime ale imigranților ; realizarea naționalizărilor democratice ; garantarea și îmbunătățirea venitului gospodăriilor agricole familiale ; pentru înfăptuirea aspirațiilor femeilor la o viață mai bună, liberă, egală, responsabilă ; pentru alocarea de mijloace noi în domeniu] sănătății ; pentru un învățămînt modern și accesul cel mai larg la cultură ; pentru dezvoltarea bazei materiale a vieții social-culturale și sportive ; pentru un cadru de viață mai uman, împotriva poluării și degradării mediului natural. P.C.F. se pronunță pentru recunoașterea dreptului la autodeterminare al departamentelor și teritoriilor de peste mări.Calea democratică spre socialism pentru Franța — se arată mai departe în raport — pornește de la voința P.C.F. de a răspunde intereselor clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii, dar și intereselor generale ale poporului și națiunii de a asigura o autentică Înnoire democratică a țării, o nouă etapă a acestei civilizații a cărei purtătoare este națiunea franceză. Lupta pentru democrație este terenul principal al luptei de clasă In epoca noastră și în țara noastră — se apreciază în raport.în continuare, raportul, abordînd unele probleme ale situației interna-TEXT PRESCURTAT-
ționale actuale, apreciază că epoca actuală are un caracter extrem de complex, existînd tendințe contradictorii în toate domeniile.Ponderea economică, politică și militară a țărilor socialiste a crescut considerabil, ascuțind contradicțiile sistemului capitalist, impunindu-i coexistența pașnică și acordind, astfel, un ajutor obiectiv luptelor împotriva exploatării capitaliste in întreaga lume.tn țările capitaliste, clasa muncitoare s-a consolidat, s-a organizat și a dobîndit experiență și influență, grație luptelor de clasă puternice și variate.Mișcarea de eliberare națională a schimbat vechea ordine colonială; noi popoare și-au înscris numele în paginile glorioase ale luptei pentru independență și libertate; multe țări, odinioară aservite, își pot face astăzi auzit glasul în lume și pot revendica o independență reală și dreptul de a fi stăpîne pe bogățiile lor și pe dezvoltarea lor. în condițiile noului raport de forțe, imperialismul nu mai poate acționa ca in trecut ; dar el nu a renunțat totuși să-și apere pozițiile cu mijloacele considerabile de care dispune. Desfășurarea societăților multinaționale, relansarea atiantismului, războiul ideologic împotriva socialismului, multiplicarea încălcărilor suveranității naționale și a ingerințelor în afacerile interne ale țărilor constituie principalele axe ale acestei strategii imperialiste.Obligînd imperialismul să-și adapteze strategia, forțele revoluționare și progresiste nu au ajuns totuși încă să impună soluționarea gravelor probleme internaționale, generalizarea unor raporturi internaționale care să excludă inegalitatea, dominația, violenta.Exprimîndu-se satisfacția tn legătură cu încetarea acțiunilor militare dintre R. P. Chineză și R. S. Vietnam, în raport se manifestă dorința ca negocierile care au început să permită definirea bazelor unei cooperări noi, prietenești între țările respective, în spiritul respectării independenței, aceasta fiind în interesul tuturor.în raport sint enumerate, ca obiective principale ale Partidului Comunist Francez în domeniul vieții Internaționale : afirmarea principiilor suveranității națiunilor, independenței și neamestecului în treburile interne ale statelor ; lupta pentru pace, coexistență pașnică, emanciparea popoarelor ; lupta pentru o nouă ordine internațională ; lupta pentru o Europă (occidentală) democratică, de progres economic și social, deschisă spre lume, independentă și pașnică.„Noi — se precizează în raport — nu putem accepta, nici pentru noi, nici pentru alții, ca o mare putere să-și dicteze voința. în același spirit, respingem existența blocurilor în cadrul cărora să se dizolve voințele naționale. Națiunea este ansamblu] colectiv de bază în relațiile internaționale. Fiecare națiune, indiferent de mărimea ei, trebuie să fie în măsură să participe activ la soluționarea problemelor internaționale. Această cerință a independenței naționale, departe de a însemna replierea ei autarhică, constituie, dimpotrivă, condiția unei cooperări rodnice între țări și a dezvoltării unor relații noi".Deși în domeniul destinderii au fost realizate progrese, ea trebuie să fie menținută și lărgită — se subliniază în raport. în fața amenințării războiului, care nu a dispărut, astăzi există posibilitatea realizării unei ample unități în favoarea păcii și dezarmării. P.C.F. cere ca Franța să intervină în favoarea soluționării acestor probleme la nivel mondial, firește în condiții care să permită garantarea securității țării în toate împrejurările. O asemenea activitate de ansamblu ar constitui o importantă contribuție la dezarmarea generală și controlată. Franța poate contribui la punerea in aplicare a prevederilor Actului final de la Helsinki ; ea trebuie să acționeze în favoarea depășirii și dizolvării simultane a blocurilor.în timp ce vechea ordine, instaurată de imperialism, trece printr-o criză profundă, cerința unor relații mai armonioase, mai echitabile, mai democratice între toate țările, adică a unei noi ordini economice și politice. se impune cu vigoare. Franța — se subliniază în raport — trebuie să-și lărgească relațiile cu țările socialiste, să înlăture obstacolele 

care le-au Împiedicat pină acum și să angajeze cu ele o cooperare nouă din punctul de vedere al dimensiunii și calității, cuprinzînd realizări in cooperare, mai ales tn sectoarele de vîrf, dar și proiecte comune in alte domenii decit valorificarea resurselor naturale sau culturale.Realizarea unui nou tip de relații politice și economice cu țările în curs de dezvoltare trebuie să constituie o orientare privilegiată a politicii externe a Franței. Partidul Comunist Francez urmărește atent și apreciază pozitiv mișcarea ne- aliniațllor.în legătură cu Piața comună, raportul menționează că P.C.F. a manifestat o dublă preocupare: pe de o parte, păstrarea suveranității, a libertății de acțiune a Franței, pe de altă parte, participarea la Comunitatea Economică Europeană, acțio- nînd in sensul transformării ei, al sustragerii acesteia de sub dominația exclusivă a puterii banului, al orientării sale spre o Europă a oamenilor muncii. Sîntem credincioși acestei linii — se spune In raport. Suveranitatea țării noastre este deci, după părerea noastră, o condiție indispensabilă a participării ei active la Europa occidentală.Ocupîndu-se în continuare de problemele mișcării comuniste și muncitorești internaționale, raportul relevă schimbările importante intervenite ; mișcarea nu mai este o organizație centralizată în care partidele comuniste erau considerate niște detașamente ; astăzi partidele comuniste au crescut. Marea diversitate care caracterizează mișcarea comunistă este un semn de maturitate și de creștere. Ea demonstrează Înrădăcinarea partidelor comuniste In realitatea națională a țărilor lor. Constatarea diversității, ca și a divergențelor ce există între partidele comuniste nu trebuie considerate, după părerea P.C.F., piedici In calea dezvoltării cooperării lor și a solidarității internaționale. Ținînd pe deplin seama de aceste realități noi, P.C.F. acționează tn favoarea instaurării de noi raporturi între partidele comuniste. Asemenea raporturi implică respectarea independenței, a egalității tn drepturi și a liniilor politice ale fiecărui partid, a neamestecului. Definirea tn mod 
suveran a politicii sale, a obiectivelor, metodelor sale de acțiune este pentru orice partid comunist o condiție vitală a dezvoltării influenței Iui și a cîștigării oamenilor muncii din țara sa în favoarea luptei. Toate acestea pot pune bazele unei concepții și practici noi privind solidaritatea internaționalistă.Totodată, P.C.F. înțelege mai mult ca oricînd — se afirmă in raport — să dezvolte solidaritatea cu toate celelalte forțe care, pretutindeni in lume, in realitatea lor cea mai diversă, luptă Împotriva imperialismului, pentru progres social, independentă, pace, libertate.în continuare, secretarul general al P.C.F. a abordat problema raporturilor dintre P.C.F. și țările socialiste. în această ordine de idei, el a arătat că proiectul de rezoluție supus congresului apreciază că «bilanțul țărilor socialiste este in general pozitiv». „La întrebarea : este un lucru bun faptul că popoarele interesate au construit socialismul ? — P.C.F. dă un răspuns ofensiv și fără ambiguitate : da, este un lucru bun, pentru ei și pentru noi". Realitatea esențială a acestor țări este Înainte de toate desființarea exploatării omului de către om. Aceste țări au lichidat plăgile sociale pe care le cunosc vecinii sau omologii lor rămași sub tutela capitalismului sau colonialismului, acele tare care privesc sute de milioane de ființe umane și care se numesc foamete, mizerie, analfabetism și incultură, subdezvoltare, precaritatea existenței, imensele inegalități sociale. De asemenea, creșterea economică a țărilor socialiste, deși a încetinit intrucit- va în ultimii ani, rămîne in mare măsură mai rapidă decît Cea a țărilor capitaliste aflate în criză. Fiecare dirf aceste progrese a influențat într-o manieră pozitivă nivelul de trai al populațiilor, care a înregistrat creșteri nete.în viața popoarelor din țările socialiste a intervenit un progres incontestabil și o adevărată transformare, dacă ne gîndim la condițiile de la care au pornit aceste popoare și la încercările pe care au trebuit să le depășească. Nu trebuie să existe nici un dubiu asupra faptului că aceste progrese ale democrației se datorează socialismului însuși, modificărilor sociale profunde pe care le-a antrenat și care au permis dobîndipea unor drepturi noi și cuprinzătoare pentru muncitorii și organizațiile lor in întreprindere și în întreaga viață socială, precum și crearea unor organe reprezentative de participare și de control popular sub forme extrem de diversificate.Trebuie, de asemenea, avut in vedere — se arată mai departe in raport — aportul țărilor socialiste la evoluția umanității în ansamblul el. Existența și acțiunea hotărîtă a țărilor socialiste au permis umanității să cunoască 34 de ani de pace, fără un război mondial.Avem deci în vedere toate aceste elemente care confirmă superioritatea noului sistem social din țările socialiste atunci cînd apreciem bilanțul lor ca fiind în ansamblu pozitiv.Această apreciere nu înseamnă în nici un caz că atenuăm sau modificăm cituși de puțin reflecția noastră critică și luările noastre de poziție privitoare la unele fenomene negative pe care le-au cunoscut sau le cunosc țările socialiste.în continuare, în raport se afirmă : Noi am respins categoric ideea potrivit căreia ar exista un model — sau un contramodel, ceea ce înseamnă același lucru — de societate socialistă. Această poziție nu are nimic tactic, ci decurge din această constatare că «socialismul se naște și se dezvoltă în mod necesar ca răspuns concret la necesitățile concrete ale fiecărei țări». Nu poate exista o schemă căreia ar trebui să i se conformeze fiecare țară, nu există etape succesive stabilite dinainte prin care fiecare popor ar trebui să treacă în mod obligatoriu. Edificarea socialismului într-o țară presupune totdeauna o creație originală și inedită. Ea este totdeauna o operă de pionierat.înseamnă oare aceasta că nu există «legități generale» ale socialismului? Nu : a crede acest lucru este un non sens. Există legități generale, principii în afara cărora nu se poate vorbi de socialism. Dar aceste legități nu trebuie concepute ca un ansamblu de dogme sau rețete.Noi, comuniștii francezi, propunem pentru Franța o cale spre so

cialism și un socialism caracterizat, de pildă, de pluralitatea partidelor politice, de recurgerea in mod regulat la votul universal și de respectare a verdictului său. în această privință, așa cum a subliniat proiectul de rezoluție, acordăm un mare interes faptului că această poziție a noastră corespunde cu cea a altor partide comuniste din țări capitaliste care au plasat dezvoltarea democrației in centrul căilor spre socialism pe care le propun pentru țările lor. Această convergență a fost calificată drept eurocomunism. Noi considerăm de fapt că acest curent este trainic pentru că rezultă în același timp din faptul că se ține seama, de către unii și de către ceilalți, de necesitatea democratică universală a socialismului și de analogii care există între situațiile din aceste țări. Firește, eurocomunismul nu este nici un nou „centru", nici un model care să înlocuiască un altul ; el nu este îndreptat împotriva nici unui partid.Raportul se ocupă in continuare de problemele alianțelor P.C.F., în vederea realizării schimbării democratice în Franța și, in primul rînd, ale raporturilor cu Partidul Socialist Francez.Amintind că în 1972 P.C.F. a semnat cu P.S.F. un program comun de guvernare, raportul relevă că, pe baza acestuia, au fost obținute realizări al căror caracter pozitiv este incontestabil, ceea ce denotă că a- doptarea lui a fost — în condițiile epocii — singura decizie justă și realistă. în perioada care a trecut, P.C.F. — se afirmă în raport — a urmărit obiectivul de a conduce Programul comun la victorie și a ajun- . ge la schimbări democratice. în continuare; în raport se afirmă că «partidul socialist a dus stingă, tn martie 1978, la o înfrîngere electorală de care este in întregime răspunzător».Apreciind că din analizarea experienței Programului comun trebuie trase învățăminte, raportul arată că acestea constau în a acorda prioritate absolută uniunii in acțiune — uniunii pe care o realizează, la bază, luptele oamenilor muncii și ale populației. Uniunea în acțiune constituie singurul mijloc pentru a se înainta incă de pe acum pe calea democratizării tot mai accentuate a societății.Pretutindeni unde se află comuniști, ii chemăm să se preocupe de toate aspirațiile populare în diversitatea lor, să anime și să susțină luptele adecvate fiecărei situații. Chemăm militanții, celulele, secțiile, federațiile să dea dovadă de curaj, imaginație, spirit creator pentru a lua inițiativele ce se impun în scopul edificării in fiecare întreprindere, tn fiecare cartier, în fiecare comună a uniunii în acțiune, a uniunii la bază.înseamnă, oare, că am renunța la perspectiva uniunii stingii, a alianței cu partidul socialist, inclusiv la nivel înalt ? în nici un caz. Considerăm că acordurile între partidele noastre sînt indispensabile și că aceste acorduri trebuie să faciliteze acțiunea, și nu să o frineze. Preconizăm, de aceea, acorduri care să permită mișcării populare să cuce- -* rească noi poziții, să 'Înainteze cu adevărat, să-și "sporească forța și conștiința, excluzind în consecință tot ceea ce ar putea constitui o poliță de asigurare confuziei, sau dublului joc, sau iluziilor.Realizarea, menținerea, progresul uniunii în luptele pentru schimbarea democratică nu pot fi înfăptuite fără existența și întărirea partidului revoluționar, adică a Partidului Comunist Francez — se spune în continuare în raport.P.C.F. este un partid al luptei. Pretutindeni, comuniștii se află împreună cu masele populare pentru a organiza acțiunea, pentru a obține ceea ce poate fi ea, pentru a face ca dreptatea și libertatea să înainteze. în mod implicit, este un partid de guvernare. Pentru a obține schimbările în care speră, oamenii muncii au nevoie ca acest partid să participe la guvernul țării. Este în interesul lor ca cel mai repede cu putință miniștri comuniști să participe Ia administrarea treburilor Franței. „Atingerea obiectivului nostru strategic — se subliniază in raport — nu implică nici un fel de renunțare la specificitatea revoluționară a partidului nostru. Calea democratică presupune păstrarea și afirmarea acestei originalități".„Teoria noastră — se afirmă în continuarea raportului — nu este un summum de doctrină încheiat, un sistem de precepte aplicabile în toate timpurile și în toate țările, fără înnoiri importante. Problemele fundamentale ale revoluției socialiste, ale cărei trăsături esențiale au fost desprinse de Marx și Engels, și apoi de revoluționari eminenți — în primele rînduri situindu-se Lenin — sînt in continuare actuale. In același timp s-au produs modificări calitative considerabile, atît în realitatea socială și în cunoașterea de către noi a acestei realități, cit și în ceea ce privește problemele concrete ale revoluției socialiste. Activitatea diversificată a partidelor comuniste și muncitorești duce la progresul, Ia evoluția dialectică a teoriei și practicii. Ne-am străduit să ocupăm un loc anume în acest proces". Tocmai această dezvoltare vie, rodnică, în timp și în spațiu, propunem să o luăm in considerare, substituind, pentru a desemna teoria noastră, expresia «marxism-leninism» cu expresia «socialism științific».Teoria socialismului științific se bizuie pe un fundament filozofic, ea este materialistă și dialectică. Opusă unui dogmatism închistat și scolastic! Iată de ce partidul nostru are nevoie de o cercetare îndrăzneață și fecundă, adecvată vieții, luptelor reale, întrebărilor pe care le ridică acestea și învățămintelor care decurg din ele, ajutînd, la rindul ei, la orientarea și dezvoltarea. acestor lupte.De mulțl ani promovăm — se arată în raport — dezbaterea și informarea la toate nivelurile partidului. Ceea ce am dorit impulsionat, promovat este dezbaterea politică a- profundată, intensă, fără concesii, o dezbatere politică fermă, dar o dezbatere po'itică și nimic altceva.La sfîrșitul anului 1978, P.C.F. număra 702 000 membri, 28 000 celule, din care peste 10 000 in întreprinderi. Cu toate acestea, sîntem departe, foarte departe de posibi’itățile existente in acest domeniu. Calea democratică spre socialism reclamă intr-adevăr ca partidul nostru, pentru a-și juca și mai viguros rolul de a- vangardă, să devină în tot mai mare măsură un partid de masă.„Pe scurt, sîntem hotărîți să facem totul pentru ca Partidul Comunist Francez să fie pentru clasa muncitoare și poporul țării noastre acel mare partid popular, revoluționar și democratic, deschis și plin de Imaginație, realist și novator, de care au nevoie, partidul socialismului pentru Franța" — se spune în încheierea raportului.
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LUCRĂRILE CELEI DE-A M CONFERINȚE A NAȚIUNILOR UNITE 

PENTRU COMERȚ Șl DEZVOLTARE

TOVARĂȘUL IOSIP BROZ 1110 A PRIMIT 
PE TRIMISUL SPECIAL AL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU« •

ÎN LUNA IUNIE

Intilnire la nivel inalt sovieto-americană

„Inițiativele României urmăresc așezarea relațiilor 
economice internaționale pe baze echitabile"
Largă aprobare față de ideile cuprinse 

în mesajul tovarășului Nicolae Ceausescu

MANILA 11. — Trimisul special Agerpres, Iosif Socaciu, transmite : 
Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu adresat sesiunii U.N.C.T.A.D.- 
V, care a fost difuzat ca document oficial al reuniunii, continuă să se 
afle în centrul atenției participanților la lucrările acestui important 
forum internațional ce reunește imensa majoritate a statelor lumii.„Am ascultat cu atenție programul in zece puncte al președintelui Nicolae Ceaușescu" — ne-a declarat Hassan Aii, ministrul comerțului al REPUBLICII IRAK. „După părerea mea, prin propunerile sale valoroase, acest program este de natură să creeze condiții mai bune de înțelegere între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, ca și intre țările din această ultimă categorie. Apreciem foarte mult aceste propuneri, pentru eă ele preconizează edificarea unei noi ordini economice internaționale intr-un spirit de echitate și justiție, consolidarea păcii în întreaga lume. Irakul, care participă la sesiunea U.N.C.T.A.D.-V pentru a contribui la eforturile internaționale de creare a unor condiții mai bune pentru cooperarea dintre toate țările lumii pe baze egale și echitabile, sprijină in mod real propunerile făcute de România. Cunosc România și activitatea președintelui Nicolae Ceaușescu pe arena internațională. Considerăm România o tară prietenă, care sprijină țările arabe. Acest lucru oferă bune posibilități de a dezvolta relațiile politice, economice și comerciale dintre țările noastre".Comentînd mesajul adresat con

ferinței de președintele Nicolae Ceaușescu, William Osisiogu, comisar federal pentru comerț al NIGERIEI, a arătat că, „intr-adevăr, în atenția tuturor participanților trebuie să stea problema elaborării unei strategii a dezvoltării pe termen lung". „Din propunerile președintelui României am reținut. în special, necesitatea transferului de tehnologii, in termeni avantajoși, către țările in curs de dezvoltare. Aceasta este o idee foarte bună, care merită toată atenția și trebuie să facă obiectul unor hotăriri ale reuniunii".Șeful delegației R.P.D. COREENE, Li Song Lok, ministrul adjunct al comerțului exterior, ne-a declarat : „Noi susținem că actuala sesiune U.N.C.T.A.D. trebuie să elaboreze o platformă de acțiune a țărilor in curs de dezvoltare pentru lichidarea vechiului sistem creat de imperialism și colonialism in domeniul relațijlor internaționale și pentru edificarea unei noi ordini economice internaționale. Credem că trebuie să fie discutată mai ales cererea țărilor în curs de dezvoltare de a obține schimbări fundamentale ale structurii comerțului internațional, finanțelor și sistemului valutar și trebuie rezolvate

problemele creării mijloacelor financiare și transferului de tehnologie, care să contribuie Ia ridicarea țărilor in curs de dezvoltare. Conferința trebuie, de asemenea, să ducă la lichidarea schimburilor inechitabile și a politicii de discriminare și să instituie egalitatea in drepturi și avantajul reciproc in relațiile economice internaționale. In acest sens, programul in zece puncte propus conferinței de tovarășul Nicolae Ceaușescu are o mare însemnătate. Apreciem că propunerile conținute în mesaj constituie o inițiativă pozitivă, care merită toată atenția".Referindu-se la propunerile cuprinse în mesajul adresat conferinței de președintele Nicolae Ceaușescu, șeful delegației SPANIEI, Marques de Nerva, a subliniat, la rîndul său : „Cred în mod sincer că România are o personalitate proprie, o poziție foarte interesantă, care ii conferă o notă caracteristică. Vreau să folosesc acest prilej pentru a vă spune că in Spania există o simpatie extraordinară față de poporul român, că se urmăresc cu viu interes știrile ce provin din România, că acțiunile României prezintă un mare interes pentru Europa și pentru lumea întreagă. Noi am venit aici cu un spirit deschis și trebuie să căutăm să colaborăm, să realizăm consensul necesar pentru a face față actualei situații de criză, care face dificile negocierile intre țări cu un grad de dezvoltare diferit".

BELGRAD 11 (Agerpres). — La 11 mai, trimisul special al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a fost primit de tovarășul Iosip Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.La întrevedere a luat parte tovarășul Dragoliub Stavrev, vicepreședinte al Consiliului Executiv' Federal al R.S.F. Iugoslavia.A participat Nicolae Mihai, ambasadorul României în Iugoslavia.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu s-a transmis tovarășului Iosip Broz Tito un salut prietenesc, s-a exprimat întreaga compasiune pentru pierderile de vieți omenești și marile pagube materiale provocate de cutremurul distrugător din 15 aprilie a.c., care a afectat R.S. Muntenegru, precum și convingerea că popoarele Iugoslaviei, care au dat întotdeauna dovadă de bărbăție și tenacitate în

învingerea greutăților, vor reuși să depășească în, scurt timp și acest moment dificil.Tovarășul Iosip Broz Tito a mulțumit călduros pentru salutul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru solidaritatea manifestată de Partidul Comunist Român și poporul român față de Republica Socialistă Federativă Iugoslavia și popoarele iugoslave.Totodată, tovarășul Iosip Broz Tito a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut prietenesc și cele mai bune urări.In cursul convorbirii s-au evocat cu deosebită satisfacție relațiile strînse dintre țările, partidele și popoarele noastre. A fost exprimată dorința comună de a extinde și aprofunda necontenit aceste trainice legături de prietenie și colaborare, în concordanță cu hotărîrile și măsurile stabilite cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor la nivelul cel mai înalt.A avut loc, de asemenea, un schimb de păreri în probleme actuale ale vieții politice internaționale.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, de caldă prietenie.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — Agenția T.A.S.S. anunță că, după cum s-a făcut cunoscut oficial la Moscova, potrivit înțelegerii realizate, întrevederea între Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și președintele S.U.A., Jimmy Carter,

va avea loc, cu probabilitate, la Viena, în perioada 15—18 iunie.Leonid Brejnev și Jimmy Carter vor aproba și semna tratatul privind limitarea armamentelor strategice ofensive, a cărui elaborare se apropie de sfîrșit, și vor discuta alte probleme de interes comun pentru U.R.S.S. și S.U.A., menționează a- genția citată.
Apropiat schimb de vederi asupra 

relațiilor iugoslavo- bulgare

Convorbiri privind dezvoltarea relațiilor 
româno-australiene

BELGRAD 11 (Agerpres). — Purtătorul de cuvînt al Secretariatului federal iugoslav pentru afaceri externe, ambasadorul Mirko Kalezici, referindu-se în cadrul unei conferințe de presă la relațiile iugoslavo-bulga- re, a declarat vineri — după cum informează agenția Taniug — că „președintele Tito a reafirmat recent din nou că Republica Socialistă Federativă Iugoslavia nu a avut niciodată și nu are nici un fel de pretenții teritoriale față de nici un vecin și că nu există problemă care să

nu poată fi soluționată cu bunăvoință reciprocă și pe baza principiilor bine cunoscute ale respectării integrității teritoriale, suveranității șl neamestecului în treburile interne".„Pornind de la aceasta, Iugoslavia, pe lingă alte inițiative ale sale bine cunoscute, a propus anul trecut ca membri ai conducerii centrale a celor două țări să se întîlnească și sa aibă un schimb de vederi asupra stadiului și perspectivelor relațiilor iugoslavo-bulgare. întîlnirea va avea loc în curînd", a arătat purtătorul de cuvînt.

„Este necesar să se treacă de la vorbe 

la fapte in vederea făuririi
Dezbateri asupra 

raportului anual al O.M.S.

CANBERRA 11 (Agerpres). — Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, care întreprinde o vizită în Australia, a fost primit vineri de guvernatorul general al Australiei, sir Zelman Cowen.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a fost transmis un mesaj de prietenie, împreună cu urări de sănătate și fericire personală, de progres pentru poporul australian.Mulțumind respectuos pentru mesaj, guvernatorul general al Australiei a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate pentru România.
. ★In aceeași zi, oaspetele a avut convorbiri cu Douglas Anthony, vice- prim-ministru, ministrul comerțului

și al resurselor naturale, cu care a făcut un schimb de vederi asupra relațiilor bilaterale și a unor probleme de interes comun. Cu această ocazie, a fost semnat un comunicat guvernamental privind dezvoltarea comerțului bilateral și a cooperării economice româno-australiene.în cadrul convorbirilor au fost subliniate posibilitățile largi de creștere și diversificare a schimburilor comerciale și a cooperării economice bilaterale, dorința părților de a așeza relațiile economice dintre România și Australia pe baza unor înțelegeri de lunga durată, în domenii de interes comun.De asemenea, ministrul român al comerțului exterior și cooperării e- conomice internaționale a avut convorbiri cu Peter Nixon, ministrul transporturilor, și cu R. Shipton, președintele Comitetului pentru politică externă și apărare al parlamentului australian.

Premierul turc despre perspectivele legalizării partidului comunistSTRASBOURG 11 (Agerpres). — în cadrul unei întîlniri cu un grup de deputați prezenți la reuniunea Adunării parlamentarilor Consiliului Europei, primul ministru al Turciei, Biilent Ecevit, a declarat că, atunci cînd Partidul Republican al Poporului, al cărui președinte este, va obține majoritatea absolută în parlament, va proceda la legalizarea Partidului Comunist din Turcia. Premierul turc, după cum relatează agenția Associated Press, a adăugat : „Eu nu pot justifica menținerea în ilegalitate a partidului comunist din țara mea". El a apreciat că aceasta reprezintă o lacună în sistemul democratic turcesc.

ANGOLA: întărirea 

controlului statului 

asupra resurselor țăriiLUANDA 11 (Agerpres). — Consiliul revoluționar al Republicii Populare Angola a adoptat legea privind instituirea controlului statului a* pra activității sectorului indt ,ei extractive. Legea stipulează dreptul exclusiv al statului privind extracția minereurilor, activitățile de prospectare și cartografiere a zonelor miniere. Totodată, se precizează că este permisă participarea companiilor străine la prelucrarea bogățiilor minerale, în condițiile respectării stricte a legilor țării și a intereselor naționale angoleze.
noii ordini economice internaționale"

— o idee dominantă în luările de cuvînt ale participanțilorDezbaterile generale de vineri din cadrul celei de-a V-a Conferințe a Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare au evidențiat preocuparea intregii comunități internaționale față de slabele progrese pe calea edificării unei noi ordini economice mondiale, a soluționării gravelor probleme ale omenirii, cum sint criza economică prelungită, criza energetică și monetară, subdezvoltarea și sărăcia, discrepanțele dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor națiuni. Această preocupare a fost subliniată în cuvîntările șefilor de delegații ale unor țări în curs de dezvoltare.„Ceea ce noi dorim — a spus William Osisiogu, comisar federal pentru comerț al Nigeriei — este o restructurare a întregului cadru al cooperării economice internaționale în care problemele țărilor în curs de dezvoltare să fie luate in considerație in mod serios, nu ca excepție de la regulă, ci ca o parte a întregului sistem".Sunthorn Hongladarom, viceprim- ministru al Thailandei, a arătat că „protecționismul este o practică care afectează serios dezvoltarea. Un nou val de protectionism — a spus el — se manifestă recent, ceea ce afectează comerțul internațional și eforturile țărilor în curs de dezvoltare de

a se ridica din punct de vedere economic și social".în cadrul dezbaterilor, numeroși vorbitori au cerut ca U.N.C.T.A.D.-V să adopte un cod al transferului de tehnologie, care să prevadă necesitatea respectării unor condiții avantajoase pentru țările în curs de dezvoltare. Reiterînd, ca și alți vorbitori, importanța deosebită a obținerii de tehnologii și a accesului la cuceririle științei și tehnologiei moderne pentru progresul țărilor în curs do dezvoltare, Maurice Serignoleba. ministrul comerțului din Coasta de Fildeș, a declarat : „Comunitatea internațională trebuie să accepte principiul unui cod de conduită avind forță juridică. Noțiunea de transfer de tehnologie — a arătat vorbitorul — trebuie iulocuită cu aceea de cooperare tehnologică pentru a răspunde mai bine necesității de a fi un schimb între parteneri egali".O atenție specială a fost acordată și problemei abcesului la materii prime și, în special, la resursele energetice ale omenirii. Reprezentantul mexican, Jorge de la Vega Dominguez, ministrul comerțului al Mexicului, a subliniat necesitatea formulării „unei autentice politici energetice, care să considere energia ca o responsabilitate comună a umanității in cadrul unei noi ordini economice internaționale".

Intervenția șefului delegației 
româneGENEVA 11 (Agerpres). — In cadrul dezbaterilor ce au loc la Geneva pe marginea raportului Organizației Mondiale a Sănătății pe anul 1978 și a liniilor sale directoare în etapa următoare, a luat cuvîntul șeful delegației române, prof. dr. Eugen Proca, ministrul sănătății.După ce s-a referit la necesitatea ca O.M.S. să aplice în practică imperativele noii ordini economice internaționale, vorbitorul a înfățișat politica sanitară a țării noastre și a subliniat că strategiile de bază în, domeniul sanitar urmăresc apărarea sănătății întregului popor. Dezvoltarea econoraico-socială a țării noastre, caracterul gratuit al asistenței medicale, adaptarea structurilor medicale la nevoile actuale, folosirea judicioasă a factorilor multipli bal- neoclimatici de care dispune România constituie cîteva din trăsăturile fundamentale ale creșterii calității asistenței medicale în România, a spus șeful delegației țării noastre. El a relevat, totodată, eforturile pe care le face România in domeniul dezvoltării, pentru o nouă ordine economică internațională. în acest context, au fost înfățișate acțiunile României în domeniul dezvoltării colaborării economice și tehnice cu țările în curs de dezvoltare, al formării de cadre și de specialiști, schimbului de experți și informații, livrării de medicamente, produse biologice, instrumente și aparatură medicală, în beneficiul reciproc.

agențiile de presă transmit:

DIN

Vizită în R.S.F. Iugosla-O delegație a Procuraturii Generale a Republicii Socialiste România, condusă de Gheorghe Bobocea, procuror general, a întreprins o vizită in schimb de experiență in R.S.F. Iugoslavia, la invitația lui Vuko Gozze Gucetici, procuror public federal. La Încheierea vizitei, delegația Procuraturii Generale a Republicii Socialiste România a fost primită de Dragoliub Stavrev, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia.
Lucrările Comitetului pen

tru programe și coordo
nare ~ or§anisln O.N.U. cu misiunea de a defini sarcinile diferitelor sectoare de activitate, de a asigura planificarea activității secretariatului și de a verifica rezultatele acesteia — se desfășoară la New York. România a fost desemnată să ocupe postul de vicepreședinte al comitetului.

din reglementarea problemelor legate de o serie de bunuri și proprietăți între guvernele R.P. Chineze și S.U.A. Acordul a fost semnat cu prilejul vizitei oficiale în China a ministrului comerțului al S.U.A., Juanita Kreps — informează agenția China Nouă.
Medalie de aur unui om 

de știință român. ^ris a avut loc reuniunea Comitetului Executiv al Asociației stomatologice internaționale, al cărei președinte este prof. dr. docent Valerian Popescu, membru al Academiei Republicii Socialiste România. în cadrul unei festivități, societatea academică „Arts, Sciences, Lettres" a decernat profesorului Valerian Popescu diploma și medalia de aur a societății, pentru merite deosebite in activitatea pe care o desfășoară. Alte personalități distinse cu această medalie sint Maurice Druon, cunoscut om de litere, Gabriel Ollivier, om de cultură francez, membri ai Academiei Franceze.

0 hotărîre a guvernului 
iranian. Guvernul provizoriu iranian a hotărît să adere la mișcarea țărilor nealiniate, a declarat ministrul afacerilor externe al Iranului, Ibrahim Yazdi, într-un interviu acordat ziarului „Kayhan" și preluat de agenția Taniug. El a adăugat că Ministerul de Externe a informat in legătură cu această problemă toate țările prietene interesate. Ministrul iranian a menționat că este foarte probabil ca Iranul să participe la viitoarea conferință la nivel inalt a țărilor nealiniate.»

La Ambasada României din 
Phenian a fost organizată o in
tilnire prietenească, cu prilejul 
comemorării a 40 de ani de la 
marile demonstrații antifasciste 
și antirăzboinice, la 1 Mai 1939, 
și a 35 de ani de la realizarea 
Frontului Unic Muncitoresc, la 
1 Mai 1944, precum și cu prile
jul aniversării a 102 ani de la 
proclamarea independentei de 
stat a României. Au fost pre
zentate filme documentare ro
mânești și a fost organizată o 
fotoexpoziție, la care au luat 
parte lucrători din M.A.E. al 
R.P.D. Coreene, ziariști, oameni 
de cultură și artă.

Acord chino-american. LaBeijing a fost semnat un acord asupra compensațiilor reciproce derivind
ACTUALITATEA POLITICA

Manevrele rasiștilor în Africa australa
£ ■

și replica opiniei publice internaționale

întrevederi anglo—vest- 
germane. cadrul consultărilor semestriale anglo—vest-germane. primul ministru al Marii Britanii, Margaret Thatcher, și cancelarul federal al R.F.G., Helmut Schmidt, au încheiat, vineri, la Londra, convorbirile începute in ziua precedentă, primele la acest nivel, de la constituirea noului guvern conservator. în cadrul unei conferințe de presă, cei doi șefi de guvern au arătat că principalele probleme abordate in cursul dialogului purtat au fost relațiile bilaterale, Piața comună, pactul N.A.T.O., relațiile Est-Vest și viitoarea reuniune la nivel înalt a celor 7 state occidentale industrializate, de la Tokio.

A încetat din viață,13 Cle- veland, în statul Ohio, la vîrsta de 95 ani, industriașul american Cyrus Eaton, cunoscută personalitate a vieții politice și obștești americane, laureat al Premiului Lenin, „Pentru întărirea păcii între popoare". în perioada postbelică, inclusiv în anii războiului rece, Cyrus Eaton s-a pronunțat consecvent pentru destindere și pace, pentru normalizarea relațiilor Est-Vest, împotriva cursei înarmărilor, pentru rezolvarea prin negocieri a problemelor litigioase dintre state.

Ultima sesiune a Paria* 
mentului vest-european <a- dunarea Pieței comune) dinainte de realegerea acestuia într-o formulă nouă, prin vot direct, de către cetățenii tuturor țărilor membre ale C.E.E., s-a încheiat vineri la Luxemburg.

La bordul complexului 
spațial sovietic ..saiiut-» - Soiuz-32“ — cosmonauții Vladimir Liahov și Valeri Riumin și-au axat activitatea, în aceste zile, pe cercetări medicale și biologice. De asemenea, au continuat experiențele tehnologice cu ajutorul instalației „Cristal".

O întrebare de Anul 
internațional al copilului

într-un moment cînd lupta de eliberare națională a popoarelor din Africa australă ia o tot mai mare amploare, apropiind ziua prăbușirii ultimelor vestigii ale colonialismului, cercurile rasiste de la Pretoria și Salisbury perseverează in a-și pune in aplicare planurile de a înscăuna in Namibia și Rhodesia regimuri marionetă, cu ajutorul cărora să-și perpetueze dominația a- supra celor două teritorii.După simulacrul de scrutin din decembrie trecut, Namibia — teritoriu menținut in mod abuziv de R.S.A. sub controlul său — a devenit teatrul unor sălbatice represiuni ; numai în ultimele săptă- mini. autoritățile de ocupație au arestat sute de persoane, în special membri ai organizației S.W.A.P.O., care conduce lupta de eliberare a poporului namibian : aviația sud- africană a continuat să atace taberele de refugiați namibieni de pe teritoriul Angolei, provocînd numeroase victime. Aceste acțiuni, condamnate cu toată vigoarea de opinia publică mondială, au drept scop să creeze o stare de teroare și să oblige poporul namibian să accepte așa-zisa „Adunare constituantă", alcătuită din elemente trădătoare. R.S.A. a mers pină acolo incit a anunțat la 9 mai că respectiva „adunare" va fi dotată cu puteri legislative, ceea ce pregătește calea declarării unilaterale a independenței Namibiei.în același timp, s-a intensificat campania de propagandă împotriva planului O.N.U. de reglementare politică a problemei namibiene. După cum se știe, acest plan, aprobat de Consiliul de Securitate in vara anului trecut, prevede organizarea de alegeri libere pină la 30 septembrie a.c. Pentru trecerea la aplicarea lui, părțile interesate trebuiau să-l aprobe pină la sfîrși- tul lunii aprilie, pentru a permite trimiterea' in Namibia de efective

ale Națiunilor Unite însărcinate cu supravegherea scrutinului. Autoritățile de la Pretoria au pus însă o serie de condiții inacceptabile atît pentru S.W.A.P.O., cit și pentru O.N.U., împingînd discuțiile la eșec și blocînd calea soluționării problemei în conformitate cu interesele legitime ale poporului namibian. Așa cum s-a anunțat zilele trecute, ca rezultat al respingerii de către R.S.A. a planului, Adunarea Generală a O.N.U. se va reuni la 23 mai pentru a relua dezbaterile în problema nami- biană, in scopul adoptării unor măsuri hotărîte care să oblige regimul sud-african să renunțe la poziția sa obstrucționistă. în mod semnificativ, decizia de convocare a Adunării Generale a avut loc cu numai o zi înaintea sesiunii solemne a Consiliului O.N.U. pentru Namibia dedicată deschiderii Anului internațional de solidaritate cu poporul namibian, an care trebuie să marcheze o etapă decisivă pe calea realizării aspirațiilor de libertate și independență ale acestui popor.O situație la fel de îngrijorătoare se înregistrează și în Rhodesia. „Alegerile generale" desfășurate in a doua jumătate a lunii trecute au constituit o scandaloasă mascaradă și o brutală încălcare a drepturilor poporului Zimbabwe. Scrutinul s-a desfășurat în condițiile cînd întreaga țară se află sub incidența legii marțiale. Potrivit știrilor transmise de agențiile de presă, numărul „forțelor de ordine" a fost sporit la 70 000 de oameni. Alegătorii, în cea mai mare parte locuitori ai regiunilor țurale, s-au prezentat la urne sub amenințarea baionetelor. „Alegerile" au fost marcate de numeroase acte de fraudă și mistificări, denunțate chiar de sprijinitorii regimului. Chiar și Ndabaningi Sithole, unul din semnatarii așa-numitului „acord de reglementare internă" încheiat sub oblăduirea și cu parti-

ciparea directă a lui Ian Smith, a declarat că „în timpul alegerilor au 
fost înregistrate grave neregulări- 
tăți". El a cerut instituirea unei comisii de anchetă și a declarat că refuză să facă parte din așa-zisul nou guvern.în aceste condiții este lesne de înțeles că manevra numirii unui lider african (în persoana lui Abel Muzorewa) ca prim-ministru nu a convins pe nimeni și a fost respinsă atît pe plan intern de majoritatea covirșitoare a poporului Zimbabwe, cit și pe plan internațional. Noul guvern nu a fost recunoscut de nici un stat. Organizația Unității Africane a dat publicității un comunicat in care invita comunitatea internațională „să nu ia in conside
rare rezultatele alegerilor din Rho
desia, organizate pe baza unei 
constituții care permite minorității 
albe să-și asigure în continuare 
controlul țării". într-adevăr, dispu- nind in parlament de 28 din cele 100 de locuri, în timp ce reprezintă doar 4 la sută din populația țării, cei 250 000 de albi și-au rezervat pentru următorii cinci ani postu- rile-cheie în guvern : justiția, poliția. armata, de natură a le permite să-și exercite nestingherit mai departe dominația.Așa cum remarca cu ironie ziarul „Le Monde", „asemenea măsuri nu-i vor putea convinge pe cei 6 milioane de negri africani de bunăvoința colonilor albi și de intenția lor reală de a pune capăt vechilor stări de lucruri". Este limpede insă că nici un fel de manevre nu vor putea înșela populația africană, atît din Rhodesia, cit și din Namibia, care, așa cum au declarat conducerile Frontului Patriotic Zimbabwe și S.W.A.P.O., este hotărită să continue lupta pină la victoria finală.Prieten sincer al popoarelor care luptă pentru eliberarea națională, poporul român sprijină cu fermitate cauza dreaptă a popoarelor

Zimbabwe și namibian. Acest sprijin a fost reafirmat cu toată vigoarea de președintele Nicolae Ceaușescu in cursul recentului său itinerar pe continentul african, ca și i% mesajul adresat sesiunii solemne a Consiliului O.N.U. pentru Namibia, organism din a cărui conducere, așa cum se știe, România face de altfel parte.„în mod statornic, așa cum în mesaj, România poporul român și-au solidaritatea militantă justă a popoarelor afri- scuturarea jugului
„în se arată socialistă, manifestat cn lupta cane pentru colonial, pentru asigurarea dreptului imprescriptibil de a-și hotărî singure soarta, pentru triumful deplin al libertății și independenței pe pămintul Africii".Așa cum secretarul general al partidului, președintele republicii, a arătat în toate cuvîntările rostite în cele opt țări africane vizitate, ca și cu prilejul întîlnirilor cu liderii mișcărilor de eliberare din Namibia și din Zimbabwe — singurii reprezentanți autentici ai popoarelor acestor țări — România socialistă consideră că în prezent este imperios necesar să se întărească solidaritatea internaționala cu cauza dreaptă a acestor popoare, care au a-și realiza bertate și toate căile, în mină.Este convingerea fermă a României socialiste că, prin întărirea solidarității, prin lupta unită a țărilor africane, a forțelor antiimpe- rialiste 'din întreaga lume, popoarele namibian și Zimbabwe vor putea înlătura' definitiv dominația colonială, vor deveni stăpine pe destinele proprii și bogățiile naționale, pășind la construirea unei vieți noi, în condiții de deplină libertate și suveranitate.

Nicolae N. 1UPU

Planul președintelui S.U.A. privind introducerea unei raționalizări a benzinei în caz de penurie a fost respins joi seara de Camera Reprezentanților a Congresului cu 248 voturi contra și 159 pentru. Planul ar fi urmat să fie aplicat în eventualitatea în care rezervele de petrol ale S.U.A. ar fi scăzut cu cel puțin 20 la sută. De notat că miercuri acest plan fusese aprobat de Senat cu 58 voturi și 39 contra.
TOKIO

Negocierile dintre 

Piața comună și Japonia

dreptul inalienabil de aspirațiile sacre la li- independență folosind inclusiv lupta cu arma

TOKIO 11 (Agerpres). — Piața comună a obținut o concesie semnificativă din partea Japoniei în ce privește reducerea barierelor netarifare în calea exporturilor comunitare, a declarat, vineri, la încheierea unei noi runde de negocieri, Roy Denman, director general al Departamentului pentru relații externe de pe lingă Comisia C.E.E. El a precizat că în cadrul negocierilor, oficialitățile japoneze au acceptat să reducă procedurile de testare a unor produse precum produsele farmaceutice, agricole, chimice, electrice, sanitare etc. „Acesta este un progres semnificativ în ce privește procedurile de testare", a declarat reprezentantul Pieței comune, adăugind insă că rămin in continuare dificultăți considerabile in reducerea barierelor netarifare nipone la exporturile comunitare de încălțăminte și produse alimentare. în context, el a avertizat că, potrivit cifrelor de pe primul trimestru al anului in curs, deficitul comercial al Pieței comune cu Japonia ar putea să ajungă anul acesta la 8—9 miliarde dolari, față de 6,4 miliarde dolari, anul trecut.

„A ajuta copiii lumii a treia înseamnă a face o investiție pentru viitor". Ce poate 
fi mai adevărat in a- 
cest An internațional 
al copilului decit o a- 
semenea afirmgțid pe 
care come.i'atorul di
plomatic al agenției 
„London Press Ser
vice" a folosit-o eg 
moto al unui recent 
articol ? Fără a fi ine
dite — s-au publicat 
atîtea statistici pe a- 
ceastă temă — datele 
menționate in articol 
cu privire la situația 
copiilor din lumea a 
treia produc aceiași 
efect zguduitor, indi
ferent de cite ori citi
torul le-a mai intilnit: 
sint țări in nare doar 
50 la sută din copii a- 
jung să depășească 
vîrsta de 10 ani ; a- 
proape jumătate din 
cei secerați in Africa 
și în unele zone ale 
Asiei sint copii sub 
cinci ani ; peste 500 
milioane de copii sint 
atinși de plaga foame
tei șt a subnutriției...

Dincolo de asemenea 
situații de coșmar răz
bate un apel mut și 
disperat, la care se 
cere, fără zăbavă, răs
puns. Realitatea tra
gică este însă că 
foametea și suferințe
le copiilor lumii a treia 
slujesc unora să-și 
rotunjească substan
țial profiturile. Este 
vorba, așa' cum o 
confirmă ziarul „In
ternational Herald 
Tribune", de societă
țile multinaționale care 
fabrică și comerciali
zează produse ali

mentare și farmaceuti
ce pentru copii. Aflăm 
astfel că, printr-o in
tensă campanie publi
citară, mamele din lu
mea a treia sint în
demnate să nu-și mai 
hrănească pe cale na
turală sugarii, ci să 
utilizeze lapte praf 
pentru biberoane. Ce 
contează că adminis
trarea, de cele mai 
multe ori in condiții 
neigienice, a laptelui 
praf, cu un conținut, 
de altfel, mult mai 
sărac în proteine decit 
laptele matern, are ca 
efect, după cum s-a 
constatat, creșterea și 
mai accentuată a mor
talității infantile ? Ci
fra dg afaceri pentru 
țările lumii a treia a 
unor corporații cum ar 
fi ..Nestle", „Bristoi- Myers", „Abbot, Cow and Gate" crește verti
ginos, depășind un mi
liard de dolari, adică 
mai mult decit totalul 
împrumuturilor acor
date, în 1974, de Ban
ca mondială țărilor 
latino-americane.

Dar nu numai com
paniile producătoare 
de lapte praf obțin 
profituri fabuloase din 
mizeria copiilor țărilor 
cele mai sărace, ci și 
monopolurile Care pro
duc așa-numitele con
centrate alimentare sau 
medicamente. Fifma 
alimentară britanică Ranks Hovis McDougall, de exemplu, des
face in Extremul O- 
rient mari cantități de 
„esență de pui" (?!), 
un lichid viscos, de 
culoare cafenie, pre
zentat ca „proteine

predigerate". Or, aces
tea revin de 27 de ori 
mai scump decit a- 
ceeași cantitate de pro
teine conținută in ouă 
și de 127. de ori mai- 
scump decit proteinele 
existente in peștele ce 
se găsește în cantități 
suficiente in țările a- 
mintite ! In Tanzania, 
prețul unei cutii de 
antibiotice sofisticate 
produse de o altă so
cietate multinațională 
occidentală și cărora li 
se face o reclamă 
strașnică, atinge — in
credibil — 21 de do
lari, in timp ce doza 
pe o săptămină de si
rop obișnuit cu penici
lină pentru copii re
vine la numai 7 cenți. 
Și așa mai departe.

Este lesne de înțeles, 
in asemenea condiții, 
revolta opiniei publi
ce. în Elveția, de pil
dă, a fost inițiată o 
largă campanie de pro
test sub lozinca „Nestle ucide copiii"; în S.U.A. 
o societate religioasă a 
chemat in fața judecă
ții corporația „Bristol- 
Myers". Rezultatul ? 
Autoritățile judiciare 
au recomandat firme
lor respective să-și 
mai atenueze reclama 
destinată țărilor lumii 
a treia... între timp, 
profiturile, firește, au 
sporit și mai mult. „Oare de Anul internațional al copilului, numai atît sîntem în stare să facem?", se 
întreabă „International 
Herald Tribune". S-ar 
mai putea adăuga ceva 
la aceste cuvinte ?

E. R.
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