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A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, UN NOU VOLUM:

Ședința
Comitetului Politic

al C.
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 15 mai, s-au des
fășurat lucrările ședinței Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.

La primul punct al ordinii de zi, în ca
drul căruia a fost luat în dezbatere Rapor
tul cu privire la propunerile preliminare 
pentru Planul național unic de dez
voltare economico-socială a Republicii 
Socialiste România în cincinalul 1981— 
1985, au luat parte și membri ai Biroului 
permanent al Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale.

Comitetul Politic Executiv a constatat că 
dezvoltarea echilibrată și în ritmuri înalte 
a economiei naționale în perioada care a 
trecut din actualul plan cincinal, adîncirea 
proceselor de modernizare a ramurilor 
producției materiale, intensificarea laturi
lor calitative ale întregii activități econo
mice, extinderea schimburilor comerciale 
și de cooperare economică și tehnico- 
științifică internațională au creat o puter
nică bază pentru continuarea în ritm sus
ținut a procesului de dezvoltare a econo
miei naționale, pentru progresul armonios 
al tuturor ramurilor și sectoarelor de acti
vitate, ridicarea nivelului de trai material 
și spiritual al tuturor oamenilor muncii, în 
conformitate cu Programul partidului de 
făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism.

Comitetul Politic Executiv consideră ca 
deosebit de pozitivă activitatea desfășu
rată pentru elaborarea propunerilor pre
liminare privind Planul național unic de 
dezvoltare economico-socială a Republi
cii Socialiste România în cincinalul 1981— 
1985 și a dat o înaltă apreciere rolului 
esențial al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care a condus și conduce în mod direct 
aceste importante acțiuni. Comitetul Poli
tic Executiv a evidențiat faptul că propu
nerile corespund prevederilor Programului 
partidului, adoptat de Congresul al Xl-lea, 
orientărilor generale aprobate de Confe
rința Națională a partidului din decem
brie 1977. Prin obiectivele ce se prevăd a 
fi realizate, cincinalul 1981—1985 este 
menit să marcheze o etapă nouă, calita
tiv superioară, în opera de industrializare 
ocialistă a țării, de dezvoltare și moder

nizare a agriculturii, de creștere și moder-

C. al P
nizare a forțelor de producție pe baza ce
lor mai noi și importante cuceriri tehnico- 
științifice. Continuînd pe plan superior 
procesul de modernizare a economiei na
ționale, prevederile preliminare ale viito
rului cincinal urmăresc ridicarea calitativă 
a întregii activități economice, folosirea 
intensivă a potențialului productiv de care 
dispune societatea noastră, economisirea 
maximă a resurselor energetice și de com
bustibili ale țării, ridicarea substanțială a 
gradului de valorificare a materiilor pri
me, promovarea largă a progresului teh
nic în întreaga economie națională, ridi
carea productivității muncii sociale și 
sporirea eficienței economice în toate sec
toarele producției materiale, în vederea 
dezvoltării avuției naționale și creșterii 
nivelului de trai al întregului popor.

Puternicul dinamism ce va caracteriza 
dezvoltarea economică în următoarea 
etapă va crea condiții pentru creș
terea mai substanțială a produsului so
cial și venitului național, ceea ce va 
permite apropierea României de nivelul 
statelor avansate din punct de vedere 
economic.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 
propunerile preliminare pentru Planul 
național unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste România 
în cincinalul 1981—1985 să fie definiti
vate și supuse spre dezbatere și aprobare 
Plenarei Comitetului Central al P.C.R. și 
apoi, sub formă de Directive, Congresului 
al Xll-lea al Partidului Comunist Român.

în continuarea lucrărilor, Comitetul 
Politic Executiv a luat în dezbatere și a 
aprobat Raportul privind analiza pe bază 
de bilanț a rezultatelor economico-finan- 
ciare obținute în anul 1978.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
desfășurarea cu intensitate, în anul 1978, 
a procesului de industrializare a asigurat 
obținerea unor importante creșteri de pro
ducție față de anii anteriori. Au fost intro
duse tehnologii avansate, s-au pus în fa
bricație produse noi, cu caracteristici 
tehnico-economice superioare, a sporit 
calitatea producției și s-a asigurat o mai 
bună valorificare a materiilor prime, 
materialelor, combustibililor și energiei, 
în anul care a trecut a continuat procesul 
îmbunătățirii structurii pe ramuri a indus-
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triei, au sporit productivitatea muncii și 
rentabilitatea producției industriale.

Dezvoltarea multilaterală a economiei, 
diversificarea structurii sortimentale și îm
bunătățirea nivelului tehnic și calitativ al 
producției au contribuit la participarea 
activă a țării noastre la circuitul economic 
mondial, la amplificarea schimburilor co
merciale cu alte state. Rezultatele obți
nute, sporirea venitului național au asigu
rat condiții pentru aplicarea programului 
de creștere mai rapidă a nivelului de trai 
al întregii populații.

Avuția națională a sporit în anii care 
au trecut din actualul cincinal într-un ritm 
mediu anual de 10,4 la sută, fondul de 
dezvoltare economico-socială a țării a 
fost anul trecut cu 8,6 la sută mai mare 
decît cel din 1977, iar valoarea fondurilor 
fixe puse în funcțiune în primii trei ani ai 
cincinalului reprezintă 30,3 la sută din va
loarea totală a fondurilor fixe existente 
în unitățile productive la sfîrșitul anului 
trecut.

Apreciind rezuitateie obținute, Comite
tul Politic Executiv a subliniat necesitatea 
luării în continuare de măsuri hotărîte 
pentru valorificarea superioară și creș
terea eficienței producției materiale, reali
zarea tuturor indicatorilor calitativi ai pla
nului, folosirea intensivă a capacităților 
de producție și valorificarea la un nivel 
tehnic superior a materiilor prime și ma
terialelor. De asemenea, s-a indicat să se 
acționeze mai energic pentru creșterea 
productivității muncii și reducerea costu
rilor de producție, pentru diminuarea con
sumului de materii prime, materiale, com
bustibili și energie, pentru aplicarea ra
pidă în producție a progresului tehnic și 
științific și organizarea, pe baze științifice, 
a producției și muncii.

Apoi a fost dezbătută și aprobată Ho- 
tărîrea Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
Român cu privire la aniversarea a 35 de 
ani de la eliberarea României de sub do
minația fascistă —V măreață sărbătoare 
națională a poporului nostru, eveniment 
de importanță crucială pentru destinele 
României.

Hotărîrea se dă publicității.
Comitetul Politic Executiv a soluționat, 

în continuare, probleme ale activității cu
rente de partid și de stat.

necesitate vitală a întregii 
omeniri"Pătruns de o înaltă responsabilitate pentru asigurarea condițiilor de liniște și securitate, vital necesare pentru desfășurarea operei de construcție a noii societăți, pentru apărarea intereselor de pace, colaborare și progres ale tuturor popoarelor, partidul nostru a înscris infăp- tuirea dezarmării ca unul din obiectivele programatice ale politicii externe a României socialiste. Cauza nobilă a eliberării omenirii de povara înarmărilor, aspirația fierbinte a tuturor popoarelor spre făurirea unei lumi fără arme și fără războaie au avut și au permanent un strălucit exponent și un militant înflăcărat în secretarul general al partidului nostru, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în toate rapoartele, la congresele și conferințele naționale ale partidului, în cuvintările rostite Ia O.N.U., la Conferința general- europeană, în alte foruri și reuniuni internaționale, in diferite expuneri și mesaje, în intilniri cu șefi de state și guverne. în documentele comune semnate cu aceștia, in multiple contacte cu reprezentanți ai vieții publice de pe toate meridianele, ideea dezarmării a fost și este evidențiată în permanență ca un deziderat fundamental al contemporaneității. în același timp, orientările de principiu ale partidului nostru în acest domeniu, definite sub îndrumarea nemijlocită a secretarului său general, își găsesc concretizarea in fapte, intr-o intensă activitate politico- diplomatică, în multiple inițiative și propuneri constructive prezentate de România.O expresivă sinteză a luărilor de. poziție ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în sprijinul dezarmării o constituie noul volum din colecția „Din 

gindirea social-politică a pre
ședintelui României", intitulat 
„DEZARMAREA — NECESI
TATE VITALA A ÎNTREGII 
OMENIRI", apărut recent inEditura politică. Textele, selectate în acest volum dintr-o vastă operă teoretică, evidențiază pregnant fermitatea, dăruirea și pasiunea comunistă cu care secretarul general al partidului acționează pentru promovarea cauzei dezarmării, luminează puternic contribuția sa originală la definirea căilor și modalităților practice de. acțiune pentru înfăptuirea acestui mare deziderat.într-un prim capitol sînt înmănuncheate extrase din cuvintările președintelui României evidențiind necesitatea obiectivă a trecerii la dezarmare, ca țel suprem, în numele căruia se cer concentrate eforturile tuturor statelor, ale tuturor forțelor înaintate ale lumii de azi. întemeindu-se pe o profundă analiză materialist-dialec- tică a proceselor șl fenomenelor ce au loc pe arena internațională, această poziție are în vedere indivizibilitatea păcii și securității mondiale, interdependența dintre dezarmară și interesele de progres ale întregii omeniri. Este un adevăr ce se impune de la sine că de realizarea

unor progrese concrete în direcția dezarmării depind nemijlocit înlăturarea primejdiei unui război catastrofal, instaurarea unui climat politic de încredere. înțelegere și colaborare, crearea condițiilor necesare pentru ca popoarele să-și poată consacra nestingherit resursele lor în vederea dezvoltării economico-sociale, a făuririi unei vieți libere și prospere.Cu deosebită forță de convingere se evidențiază în volum primejdiile grave pe care le creează pentru în
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niază însă că un asemenea echilibru militar nu se poate realiza pe calea accelerării înarmărilor, cursa înarmărilor purtînd în sine germenul ruperii oricărui echilibru și reprezen- tînd, ca atare, cea mai mare amenințare la adresa păcii și securității internaționale. Dimpotrivă, țara noastră — după cum se subliniază în mod pregnant in volum — consideră că ar fi mult mai logic și mai firesc să se acționeze pentru realizarea unui echilibru militar prin reducerea continuă a nivelului înarmărilor, prin trecerea fermă la acțiuni concrete de dezarmare.Cu atît mai absurdă apare intensificarea cursei înarmărilor cu cît ea implică un tribut greu plătit de popoare. în volum sînt selectate texte evidențiind consecvența cu care secretarul general al partidului nostru a subliniat, de-a lungul anilor, consecințele pe plan economic și social ale cursei înarmărilor, faptul că, pentru orice țară, fondurile cheltuite pentru înarmare reprezintă o diminuare a posibilităților de dezvoltare economică și ridicare a nivelului de trai al populației. In mod deosebit, în condițiile actualei crize economice, înarmările — al căror plafon a ajuns la 400 miliarde dolari — au repercusiuni din cele mai grave, deturnînd de la scopuri productive imense resurse materiale, alimentînd inflația, creînd bariere artificiale în calea transferului de tehnologii și utilaje, îngustînd schimbul de valori între țări și popoare.Profund mobilizatoare sînt tezele care evidențiază legătura nemijlocită dintre dezarmare și dezvoltare. Sint prezentate convingător perspectivele pe care le-ar dpschide alocarea sumelor devenite disponibile din micșorarea bugetelor militare și trecerea la măsuri da dezarmare pentru soluționarea unor probleme economice și sociale acute ce confruntă omenirea contemporană, pentru lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice internaționale. „Realizarea dezarmării — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — ar re
prezenta o imensă contribuție la pro
movarea păcii și progresului, fondu
rile alocate in prezent in scopuri mi
litare ar putea fi utilizate in vederea 
dezvoltării social-economice a țărilor, 
pentru lichidarea marilor decalaje 
existente între nivelurile forțelor de 
producție ale statelor, pentru îmbu
nătățirea condițiilor dc muncă șl de 
trai ale omenirii".înarmările reprezintă, așa cum se relevă în volum, un factor de stimulare a politicii de forță și dictat, de amestec în treburile interne ale altor popoare, de tensiune șî conflicte, sporind pericolul declanșării unul
(Continuare în pag. a V-a)

VEȘTI DIN ȚARĂ
Oamenii muncii din industria județului Bihor 

și-au îndeplinit angajamentele pe întregul cincinalPrlntr-o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul județean Bihor al P.C.R. raportează că oamenii muncii români, maghiari și de alte naționalități din industria acestui județ și-au indeplinit angajamentele asumate în întrecerea socialistă pe întregul cincinal.De la începutul cincinalului și pînă în prezent, in industria bihoreană s-a realizat peste prevederi o producție globală în valoare de 3.5 miliarde lei. materializată, între altele, în 27 800 tone alumină calcinată, 10 000 tone petrol, 3,5 milioane perechi încălțăminte, mobilă în valoare de 308 milioane lei, precum și alte produse. în aceeași perioadă, planul de investiții a fost îndeplinit în proporție de

100,2 la sută, fiind puse în funcțiune 35 capacități de producție și date in folosință, peste prevederi, 585 apartamente. Față de sarcinile la zi ale actualului cincinal, s-a cîștigat un avans de 65 de zile, ceea ce creează condiții pentru obținerea, peste plan, pină la finele anului 1980, a unei producții industriale în valoare de circa 500 milioane lei. Această producție se va materializa în 10 000 tone alumină, mobilă însumînd 100 milioane lei, ma- șini-unelte în valoare de 30 milioane lei, precum și în alte produse. De asemenea, pină la finele cincinalului, în județul Bihor vor fi date în funcțiune peste 100 noi capacități și obiective industriale.
La Porțile de fier I — 

45 miliarde kWh energie 
electrică. De incePutul anului și pînă în prezent, hidrocentrala de pe Dunăre a pulsat în plus în sistemul energetic național 245 milioane kWh energie electrică. Pe tabloul de comandă al hidrocentralei s-a consemnat recent o cifră impresionantă : al 45-lea miliard kWh energie electrica produs la Porțile de fier I de la punerea în funcțiune a primei turbine. în perioada care s-a scurs de atunci, aici s-au produs peste prevederile de plan 2 899 000 000 kWh energie electrică, adică aproape de trei ori producția de energie electrică a României din anul 1938. (Vir- giliu Tătaru).

Calculatorul și economia 
de metal. ** întreprinderea de vagoane din Arad, folosirea calculatorului pentru a «determina cele mal

bune soluții de încadrare in normele de consum a permis obținerea, de la începutul anului, a unei economii de metal de peste 200 tone, respectiv cantitatea necesară pentru realizarea a 8 vagoane echivalente. Resursele secundare rezultate din tăieri și croiri combinate, însumînd peste 500 tone cupoane de tablă, sînt utilizate la rîndul lor la fabricarea paletelor pliante și a betonierelor. (Constantin’ Simion).
Suplimentar—50 000 tone 

de cărbune. Colectivul carierei Beterega a rotunjit, marți dimineață, la 50 000 tone cantitatea de cărbune extrasă în plus de la începutul anului, îndeplinind astfel, în patru luni și jumătate, angajamentul asumat în întrecerea socialistă pe întregul an. Succesul amintit are la bază acțiunile inițiate de excavatoriști, de ceilalți muncitori de la mașinile de haldare și instalațiile de transport pentru sporirea în medie cu peste o

oră pe zi a timpului efectiv de funcționare a utilajelor de mare capacitate, pentru ridicarea randamentului pe post peste nivelul stabilit. (Agerpres).
Expoziție permanentă de 

creație tehnico-științifică. La Piatra Neamț s-a deschis o expoziție permanentă cuprinzînd cele mai valoroase creații tehnico-științifice realizate în unitățile economice din Oraș. Sînt prezentate peste 1 000 de exponate — inovații, reproiectări și recondiționări de piese, produse realizate prin folosirea materiilor prime secundare și prin înlocuirea unor materiale din import sau deficitare. Expoziția va fi îmbogățită periodic cu noi creații realizate în unitățile economice din Piatra ’Neamț. (Constantin Blagovici).
Blocuri noi într-un viitor 

OrOȘ comuna Răcari, județul Dîmbovița, localitate aflată în plin proces de urbanizare, au fost date în folosință pînă in prezent 42 apartamente, de care beneficiază muncitori, specialiști și cadre didactice. La parterul ultimului bloc, dat în folosință în aceste zile, va funcționa o grădiniță de copii cu 60 de locuri. (Gheorghe Manea).
Mașini și utilaje cu înal

te performanțe calitative, întreprinderea „Electrotimiș" din Timișoara, care prin produsele sale participă direct la promovarea progresului tehnic în industria constructoare de mașini și electrotehnică, a asimilat în fabricație, în perioada care a trecut din actualul cincinal, peste 1 000 de noi tipuri de mașini, utilaje, scule și dispozitive cu înalte performanțe calitative, realizate în cea mai mare parte după proiecte și tehnologii elaborate de specialiști

Șantierul naval Drobeta-Turnu Se
verin : o nouă navă pe cala de 

lansareFoto : S. Cristian din producție, cercetare și învățămînt superior din țară.
Dezvoltarea fondului fo

restier Silvicultorii din județul Vaslui au îndeplinit și depășit planul anual de refacere a fondului forestier. S-au împădurit peste prevederi 260 hectare. în cea mai mare parte cu specii repede crescătoare în condițiile de sol și climă ale județului. Materialul săditor a fost asigurat din pepinierele proprii ale Inspectoratului silvic vasluian. (Crăciun Lăluci).

treaga omenire cursa înarmărilor. Constituie, desigur, o tragică realitate că, în zilele noastre, cind omenirea dispune de mijloace și posibilități fără precedent pentru a asigura făurirea unei vieți de bunăstare pentru toate națiunile, in lume continuă să se intensifice o competiție frenetică pentru acumularea de mijloace dintre cele mai perfecționate destinate distrugerii. Proporțiile pe care le-a căpătat această competiție nu pot lăsa pe nimeni indiferent, știut fiind că în condițiile actualei dezvoltări a tehnicii militare nici o țară și nici un popor nu se pot considera la adăpost de primejdiile pe care le-ar genera un război purtat cu asemenea arme.In repetate rîndurl, secretarul general al partidului nostru a atras atenția asupra caracterului absurd al cursei înarmărilor, relevind că aceasta atrage în viitoarea sa noi și noi state. Fără a ignora necesitatea asigurării unui echilibru care să garanteze securitatea reală și egală pentru toți, România, prin glasul președintelui ei, a subliniat și subli
LUCRĂRILE AGRICOLE

TOATE FORȚELE SATELOR - 
LA PRĂȘITUL CULTURILOR!

După ploile din ultimele zile, vegetația culturilor s-a intensificat mai ales în zonele din sudul țării. Semănăturile de primăvară au răsărit uniform și se dezvoltă normal; orzul de toamnă a înspicat, iar în scurtă vreme va da în spic și griul de toamnă. De asemenea, s-au creați condiții favorabile pentru creșterea viguroasă a plantelor furajere.Sporirea umidității solului, care va fi urmată, după cum afirmă meteorologii, de creșterea temperaturii — de ieri vremea a început să se îmbunătățească . în unele zone ale țării — creează condiții pentru obținerea de recolte mari la toate culturile. Dar hotărîtoare pentru recolta acestui an este acum buna întreținere a culturilor prășitoare — porumb, sfeclă de zahăr, floarea- soarelui, cartofi, legume etc. — ceea ce impune ca, pretutindeni, să se desfășoare o adevărată bătălie împotriva buruienilor.Iată de ce organele și organizațiile de partid, direcțiile agricole, consiliile unice agroindustriale trebuie să pună în centrul activității
• în fiecare unitate să se urmărească 

solele cu pericol de îmburuienare, pe care să 
se efectueze cu prioritate prașilele mecanice 
și manuale.
• Munca să fie organizată în formații spe

cializate de mecanizatori care să lucreze în 
schimburi prelungite.

lor concentrarea și mal puternică a mijloacelor tehnice și a forțelor umane de la sate la prășitul cultu rilor. Ce măsuri trebuie aplicate pentru intensificarea lucrărilor de întreținere ?
• Stabilirea de viteze zilnice la prășit pe 

fiecare formație de mecanizatori și coopera
tori, urmărindu-se riguros realizarea acestora.

• Cadrele de conducere și specialiștii din 
unități să fie permanent prezenți în cîmp pen
tru a coordona lucrările și a asigura execu
tarea lor la un nivel calitativ ridicat.

NICĂIERI, PE NICI UN HECTAR, PE NICI O PARCELĂ, SĂ NU AMÎNĂM PRĂȘITUL 
DE AZI PE MÎINE I ACTIVITATEA TREBUIE SĂ FIE ASTFEL ORGANIZATĂ ÎN FIECARE UNI
TATE, ÎNCÎT PÎNĂ LA ÎNCEPEREA SECERIȘULUI CEREALELOR PĂIOASE SĂ SE FACĂ CEL 
PUȚIN TREI PRAȘILE,
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ostăsesc»
Furtuna se iscase ca din senin. 

Un cuter pescăresc a reușit să 
remorcheze și să transporte la 
țărm trei dintre ambarcațiunile 
surprinse In larg. Una din bărci, 
insă, dispăruse. Pescarii trebuiau 
salvați cu orice preț.

Dar cine să se încumete să 
iasă in larg pe o mare atit de 
învolburată ?

Vedeta maritimă de patrulare 
comandată de locotenentul ma
jor Constantin Gomeajă s-a a- 
vintat in larg, intr-o luptă dra
matică, plină de risc. După a- 
proape patru ore de căutări, în- 
fruntînd valurile înspumate, cei 
trei pescari r- epuizați de efort 
și deznădăjduiți — au fost 
depistați, în mica lor ambarca
țiune care sălta ca o coajă de 
nucă pe crestele valurilor.

Pe țărm, echipajul navei gră
nicerești, format din maistrul 
militar Stelică Ciobanu, caporalii 
Constantin Grigore și Ion Ghi- 
culescu, soldații Ion Hămăgea- 
nu și Marin Ivan, avea sa afle 
că pescarii Toma Cuciubel, Ivan 
Foca și Petre Ciosa erau aștep
tați acasă de... 13 copii. Copii 
care, datorită eroismului și ome
niei dovedite de tinerii militari, 
și-au îmbrățișat, fericiți, părin
ții salvați.
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Arhivistică
Filiala Arhivelor Statului din 

județul Sălaj și-a îmbogățit zilele 
acestea patrimoniul cu un Supp- 
lex libellus valachorum, datat 
30 martie 1792, Viena. Este vor
ba de o copie a cunoscutului do
cument găsit in satul Bocșa, de 
către profesorul Ioan Margin. 
Același profesor s-a îngrijit ca 
el să ajungă la locul cuvenit.

Potrivit opiniei unor specia
liști, se pare că acest important 
document a făcut parte din ar
hiva familiei lui Simian Băr- 
nuțiu, originar din zona respec
tivă.
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fulgiiDoi achizitori de pene, pe 
nume F. Varga și M. ■ Bogdan 
din Satu Mare, împreună cu alți 
doi amici și-au dat întilnire la 
aceeași masă pentru a-și încer
ca... norocul. Dar în loc dc no
roc i-a pindit... ghinionul. Toc
mai cind jocul de cărți era mai 
„înfierbintat" și fiecare trăgea 
cu ochiul, pe furiș, să vadă reac
ția celorlalți, tocmai cind potul 
ajunsese la 3 385 lei (pe numă
rate) au apărut în jurul mesei, 
pe nepusă... masă, niște musafiri 
nepoftiți în uniformă albastră. 
In afară de confiscarea banilor 
de pe masă, a trebuit să scoată 
fiecare și cite 1 000 de lei din 
buzunare. Aceasta. întru ținere 
și învățătură de minte.
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Pe măsurăGreu i-a venit pădurarului 
Gheorghe Moga din satul Mag 
(comuna Siliște, județul Sibiu), 
să-și creadă urechilor că sen
tința de condamnare pronunțată 
împotriva sa este de doi ani în
chisoare. Sentință pronunțată 
pentru infracțiunea comisă îm
potriva lui loan Oană.

— Ce, pentru o bătaie să în
casez doi ani ?, s-a mirat el.

Dar și consătenii lui s-au mi
rat. Nu de asprimea pedepsei — 
pe care o consideră îndreptățită 
— ci pentru fapta Iul G.M. Omul 
lovit și vătămat de acesta nu 
era altul decît bunicul său, in 
vîrstă de 80 de ani !
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Cînd plecați 
de la lucru...

...Circumscripția 4 miliție cer
cetează în stare de reținere pe 
Tina Zamfir, de la întreprinde
rea „Electronica". Aceasta, în 
ziua de 7 mai. a fost surprinsă 
la ieșirea pe poarta întreprin
derii avînd asupra sa circuite 
integrate în valoare de mai 
multe mii de lei.

...O zi mai tirziu, la ieșirea 
din aceeași întreprindere, a fost 
surprins Constantin Pavel, con
trolor mecanic, in timp ce în
cerca să sustragă subansamble 
electronice, tot în valoare de 
mii de lei. Controlorul... con
trolat se află in cercetarea cir
cumscripției 3 miliție.

Două cazuri care atestă pre
zența la post a unor paznici vi- 
gilenți. Două cazuri care readuc 
in atenție necesitatea întăririi 
apărării avutului obștesc.
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iresponsabil
Liviu Duma, șofer la stația de 

utilaje transport construcții, co
loane din Cimpia Turzii, a ple
cat la plimbare cu o autobascu
lantă de... 16 tone ! A făcut un 
popas la cabana de la Cheile 
Turzii. La întoarcere, noaptea 
tirziu, a luat in cabină doi amici 
de petrecere. Pierzînd controlul 
asupra volanului, din pricina 
băuturii, pe raza comunei Mihai 
Viteazul a accidentat mortal pe 
Ion Blidaru, in virstă de 32 de 
ani. Sub privirile celor doi, șo
ferul a coborît. l-a luat pe omul 
accidentat și l-a dus la vreo șap
te metri, pe un podeț. Apoi s-a 
urcat din nou la volan și a pă
răsit locul accidentului, ducin- 
du-se acasă să se culce. Dimi
neața a fost sculat din pat de mi
liție să dea seamă in fața legii 
pentru nelegiuirile săvirșite.
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P. PETRE
și corespondenții „Scînteii"

I

Analiza problemelor economice
concrete sporește forța de înrîurire

a învătămîntului de partid
Pornind de la înaltele ce revin propagandiștilor terea aprofundată de către oamenii muncii a politicii partidului, de la necesitatea generalizării metodelor bune In munca lor, Comitetul județean Dîmbovița al P.C.R. a organizat recent un schimb de experiență, cu participarea unor propagandiști, lectori, secretari adjuncți cu propaganda. Asupra cîtorva aspecte care au fost reliefate cu acest prilej și care credem că ar putea contribui la perfecționarea activității propagandiștilor ne vom opri în cele ce urmează-Forța de convingere, eficiența în- vățămîntului politico-ideologic este în bună măsură condiționată de încărcătura Iui de idei, de capacitatea de a comunica și explica idei, principii — desigur înainte de toate acele idei și principii ce stau la baza politicii partidului. Această cerință a fost puternic subliniată în cadrul schimbului de experiență, combătîn- du-se tendințele de alunecare spre un practicism îngust. Unii propagandiști — arăta tov. Alexandru Stroe, directorul cabinetului orășenesc de partid Găești — în dorința de a da un caracter cît mai concret, mai a- plicativ Învătămîntului, ignoră latura teoretică. Dar care mai este atunci deosebirea între învățămîntul de partid și o discuție profesională ? Ce contribuție poate să aducă un asemenea învățămînt la ridicarea nivelului ideologic al cursanților, la lărgirea orizontului lor de cunoaștere 7Dezbaterea a scos în evidență și unele metode apte să Înlesnească a- profundarea teoretică, însușirea conținutului de idei al documentelor de partid.Pentru o mai bună înțelegere a unor teze teoretice, principii — arăta propagandistul Grigore Oprea de la întreprinderea de utilaj chimic Găești — de multe ori este necesar să se explice în prealabil unele categorii și legități din domeniul economiei politice, filozofiei. Astfel, la lecția despre perfecționarea mecanismului economico-financiar, punctul de plecare al explicațiilor despre autoges- tiune l-au constituit clarificarea unor noțiuni cum sînt : venit național, beneficiu etc.

răspunderi In cunoaș- Ideile noi din documentele de partid pot fi mai bine reliefate cu ajutorul unor materiale intuitive : planșe, grafice, confecționate operativ, cu mijloace simple. Astfel, In unități precum „Automecanica" — Moreni, întreprinderea de utilaj petrolier Tir- goviște, la dezbaterea problemelor ce au fost abordate în documentele consfătuirii re din porturi tii au cipalele
cu cadrele de conduce- industrie, construcții, trans- și agricultură, propagandiș- înscris pe o planșă prin- cerințe formulate în cuvîn-

beneficii.cumșl materiale, sarcinile de Mai mult, la unii indicatori, sînt cheltuielile materiale, s-a ajuns cu calculul pină la nivelul locului de muncă, fiecare cinilor, creează gur, prompt. Tocmai acest lucru ajută pe propagandiști să imprime dezbaterilor un caracter foarte concret, viu, dinamic, acestea soldîndu- se, de regulă, cu importante propuneri privind diminuarea consumuri-

Există, deci, aproape pentru muncitor o oglindă clară a sar- 
a îndatoririlor și, totodată, se 
posibilitatea unui control si

li

Pe marginea unui util schimb de expe
riență între propagandiștii din județul 

Dîmbovița

tarea tovarășului Nlcolae Ceaușescu, iar pe alta date semnificative privind activitatea unității respective. Astfel, discuția a avut drept punct de plecare o situație comparativă care a sugerat participanților interesante observații critice și propuneri.
Desigur, nn este de coneeput să se 

facă teorie de dragul teoriei. Eficien
ta muncii de explicare a politicii 
partidului, caracterul el convingător 
se vădesc tocmai în capacitatea de 
a mobiliza la acțiune, la transpune
rea în viață a acestei politici. Și în această privință, schimbul de experiență la care ne referim a pus în evidență aspecte demne de interes. Astfel, s-a arătat că posibilitatea propagandiștilor de a ancora discuțiile în realitățile concrete depinde foarte mult, mai ales în condițiile perfecționării mecanismului economico- financiar. de modul în care serviciile 
de specialitate — de organizare, plan 
etc. — le pun la dispoziție datele necesare. Merită amintită în acest sens experiența de la întreprinderea mecanică Mija, unde datorită preocupării conducerii unității s-a trecut la defalcarea noilor indicatori Pe secții — pentru fiecare secție principală fiind calculate bugetul de venituri si cheltuieli, costurile de materii prime

lor specifice, utilizarea mal rațională a mașinilor și instalațiilor, modernizarea tehnologiilor de fabricație, creșterea productivității muncii.O modalitate prin care propagandiștii pot contribui la înfăptuirea sarcinilor concrete este si sprijinirea 
unor initiative si mai ales urmărirea 
felului în care acestea se traduo în viață. Propagandistul Dumitru Negu- lescu, de la întreprinderea textilă Bucegl — Pucioasa, arăta în acest sens că punînd în dezbaterea cursantelor inițiativa ce s-a extins in unele fabrici, a lucrului la mai multe mașini. a căutat să pună în lumină însemnătatea acestei inițiative pentru creșterea productivității muncii si sporirea eficientei economice. Este tocmai ceea ce a convins numeroase muncitoare să lucreze la 7—8 mașini concomitent. Ne-a retînut atentia și experiența de la întreprinderea de utilaj petrolier Tîrgoviște. Unitatea este în plină dezvoltare, problema formării de noi cadre punlndu-se cu acuitate. în urma dezbaterii acestei probleme în învătămîntul de partid s-a lansat o nouă inițiativă : „1000 
de muncitori cu Înaltă calificare pre
gătesc 1 000 de tineri". La început au fost antrenați în această acțiune 450 de muncitori, iar în prezent 700. și se

speră ca pînă în anul viitor numărul lor să ajungă la 1 000.Vorbind despre modalitățile de a întări caracterul mobilizator al învă- tămintului de partid, se cuvine subliniată practica ce s-a încetățenit la 
cabinetul județean nentru activitatea 
ideologică si politico-educativă de a 
pune Ia indemina propagandiștilor 
diferite documente si materiale de 
mare utilitate în pregătirea lor. în 
îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, între acestea am aminti distribuirea în fiecare organizație de partid a unei „fișe a propagandistului", în care fiecare propagandist notează propunerile făcute de cursanți pentru perfecționarea activității la locul de muncă. Există, astfel, o imagine clară a propunerilor și se creează, totodată, posibilitatea urmăririi modului cum se înfăptuiesc.Periodic, la cabinet se elaborează o 
sinteză informativă pe diferite probleme de actualitate aflate în fața unităților economice si sociale din județ. întocmite cu contribuția organelor locale de sinteză, asemenea caiete evidențiază atît realizările, cît si rămînerile în urmă în îndeplinirea unor indicatori, subliniindu-se totodată căile de acțiune. Astfel, caietele documentare sprijină propagandiștii în a imprima dezbaterilor un caracter cît mai concret și combativ, în fine, în același scop s-a elaborat un set de planșe pe teme ca : „Producția netă — indicator de bază al planului economic". ..Transformarea cantității într-o nouă calitate", „Pă- mîntul — principalul mijloc de producție în agricultură" în care sublinierea unor cerințe si direcții de acțiune generale este completată cu date și informații la nivelul județului.Dincolo de comunicarea unor opinii, a unor metode folosite, schimbul de experiență la care ne-am referit a evidențiat concluzia că pregătirea propagandistului, care îsi tuie un ___  __ .calității si eficientei învătămîntului. Tocmai partid, propagandiștii înșiși au datoria să-i acorde maximă atentie.

Cunoașterea șl îndrâgirea frumuseților patriei fac din pescuitul sportiv 
o pasiune tot mal atrâgâtoare

"/r 7*
f’v-z-,

Fondul cinegetic și piscicol 
- o mare a vuție națională.
Cum i! dezvoltăm, cum îl ocrotim ?

răspunderea cu desfășoară activitatea consti- factor esențial în ridicareade aceea, organizațiile de
Paul DOBRESCU

S. Cristian

Invitație pe litoral

Centrul municipiului Focșani

RM. ViLCEA: Ordinea și legalitatea în gospodărirea
și repartizarea locuințelor au fost restabiliteSub titlul ..Cine închide ochii în fata legii deschide drum abuzului", în „Scinteia" din 1 februarie a.c. a apărut un articol in care erau criticate calitatea necorespunzătoare a unor apartamente date în folosință oamenilor muncii, cit si unele încălcări ale legislației privind respectarea normelor de repartizare a spațiului locativ în municipiul Rm. Vîlcea.In urma apariției articolului. Consiliul populai- al municipiului Rm. Vilcea — principalul factor răspunzător de deficientele semnalate — a procedat la o analiză temeinică a faptelor semnalate. în răspunsul trimis redacției, sub semnătura tovarășului Gheorghe Stoica, primarul municipiului. sint înfățișate, pe larg, acțiunile întreprinse pentru îndreptarea lucrurilor. Reproducem din răspunsul trimis redacției, pe care-1 însoțim de citeva din constatările noastre la fața locului :„Pentru remedierea defecțiunilor la cele peste 2 000 de apartamente repartizate spre folosință fără a avea făcută recepția finală s-au luat următoarele măsuri : Pînă la data de 30 Iunie, pe baza unui program întocmit in colaborare cu întreprinderea județeană de gospodărie comunală si Iocativă si întreprinderea județeană de construcții montaj, se vor face toate remedierile la apartamentele care prezintă fenomenul de igrasie. urmind ca. după efectuarea remedierilor sugerate in articolul din „Scinteia". să se facă și recepția definitivă a apartamentelor in cauză".Și critica adusă in ziar situației că la data apariției articolului existau 1000 de apartamente deținute de unele unităti economice fără respectarea prevederilor Legii nr. 5 1973, privind nominalizarea lor ne titulari, a făcut obiectul unei ședințe a comitetului executiv al consiliului popular municipal. în răspunsul trimis redacției se arată : „S-a stabilit ca, pînă la 1 iunie, acțiunea de nominalizare a apartamentelor să fie încheiată. Apartamentele care nu vor fi nominalizate pină la această dată vor fi preluate de la unitățile deținătoare si atribuite oamenilor muncii. conform prevederilor legale. Pină in prezent, s-au efectuat 145 de nominalizări, urmind ca in termenul stabilit să se incadreze toate unitățile". Pină aici, toate bune. Din păcate. există tendința din partea unor unităti. in special a Trustului de construcții hidrotehnice, de a amina sub diferite motive — asa cum am constatat pe baza unor documente înaintate de aceste unităti consiliului popular municipal — nominalizarea apartamentelor deținute. Reamintim și pe această cale conducerilor respectivelor unităti că actul normativ pe care-1 invocă, pentru menținerea situației actuale, este emis înaintea

«apariției Legii nr. 5/1973 si a fost abrogat.Intervenții corespunzătoare făcut lui si telor unor __________lor la timD. ca si a celor transformate în mod abuziv în ..camere oficiale". Ni s-au dat asigurări că întreprinderile deținătoare au primit sarcina să ia măsuri imediate pentru repartizarea acestora, ne bază de contracte. persoanelor îndreptățite : ..Pină în prezent, din cele 87 de camere aflate in apartamente neinchi- riate. au fost repartizate 40. Celelalte urmează a fi reparate in cel mai scurt timp de către întreprinderea județeană de gospodărie comunală și iocativă si întreprinderea județeană de eonstructii-montaj pentru a putea fi repartizate". De acord cu măsura stabilită. Se ridică însă o. întrebare : Pe banii cui vor fi efectuate lucrările de remediere ? Pe banii statului sau ai celor care, nerespectînd prevederile legale, au facilitat degradarea locuințelor ?în mod principial si exigent au fost analizate si cazurile de încălcare a prevederilor legale referitoare la respectarea plafonului stabilit de lege pentru acordarea de apartamente din fondul de stat. în răspuns se spune : ..Pentru încheierea de contracte cu persoane ce depășesc plafonul stabilit de lege, de 1 500 lei pe membru de familie, conducerea întreprinderii județene de gospodărie comunală si Iocativă a fost aspru criticată si s-au luat măsuri în vederea înlăturării tuturor neregulilor de această natură". între acestea, amintim si analiza efectuată în cadrul unei ședințe de instruire a aparatului de partid si de stat, a activului de partid din întreprinderi și instituții, a președinților consiliilor oamenilor muncii, precum si a conducerilor unităților economice, privind încălcarea prevederilor legii, atit in ce privește nerespectarea ordinii de prioritate in repartizarea apartamentelor. cit si a plafonului stabilit dc lege. ..Odată cu criticile aduse celor vinovati — se spune in răspuns — s-a conturat necesitatea unor măsuri de prevenire a oricăror încălcări ale legii. în acest sens s-a indicat îmbunătățirea activității comisiilor sociale, care au sarcina să verifice cu atentie si înaltă responsabilitate fiecare cerere de locuință si să propună aprobării consiliilor oamenilor muncii numai acele cereri de apartamente care întrunesc toate condițiile prevăzute de lege".înaintea publicării prezentului articol, tovarășul Teodor Coman, prim-secretar al comitetului județean de partid, ne-a informat că, pentru abateri de la disciplina în

________ . ... s-au de către primăria municipiu- pentru repartizarea aoartamen- rămase libere prin plecarea persoane sau prin neocuparea
construcții si nerealizarea planului, pentru insuficienta preocupare în domeniul gospodăririi fondului locativ, ca și pentru nerespectarea legalității in repartizarea unor apartamente, în- tr-o recentă plenară a comitetului județean de partid s-au aplicat sancțiuni pe linie de partid — vot de blam cu avertisment — conducătorilor unităților de construcții si gospodărire a fondului locativ. Totodată, s-a atras atentia cadrelor de conducere si din aparatul de control al consiliului popular municipal ca pe viitor asemenea abateri și nereguli să nu se mai repete. Sînt măsuri ce vor contribui. neîndoielnic, atit la înlăturarea deficiențelor semnalate, cit si la întronarea unui climat de înaltă răspundere, de respectare neabătută a legii, a normelor de etică si echitate socialistă.

Lunile mai și iunie se constituie intr-un sezon îmbietor pe litoral. De aceea, toate agențiile și filialele oficiilor județene de turism, precum și I.T.H.R. București organizează, pină la 15 iunie, un bogat program de excursii. în programele stabilite sint cuprinse, printre altele : vizitarea stațiunilor de pe litoralul Mării Negre, a monumentelor istorice din Dobrogea, diferite muzee și expoziții, acvariul Constanța etc.înscrieri la toate agențiile șl filialele oficiilor județene turism și la I.T.H.R. București.
din
de

Constantin PRIESCU 
Ion STANC1U

Reproducem dintr-o adresă primită la redacție de la întreprinderea de difuzare a materialelor sportive — I.D.M.S. : „Vă informăm că in urma publicării in ziarul „Scinteia" a articolului intitulat „Cu musca pe parbriz", atit persoanele nominalizate care iși cumpăraseră autoturisme cu plata in rate și nu iși achitaseră cu regularitate datoriile pe care le aveau, cit și • alții aflați in aceeași situație au lichidat integral restanțele avute. Cu toate acestea, întreprinderea noastră inregistrează in continuare un volum ridicat de credite restante, cu repercusiuni negative asupra situației financiare a unității. Aceasta, din cauză că o parte dintre cumpărători nu-și onorează obligațiile contractuale pe care și le-au asumat la primirea autoturismelor".Cine sint acești cumpărători răi platnici ? Conducerea întreprinderii de difuzare a materialelor sportive ne-a pus la dispoziție o listă nefiresc delată-i pe soții Lucia- ana și Valeriu din Satu Mare, care trebuiau să termine de achitat ratele pentru autoturismul „Dacia 1300“ pînă la 8 martie 1979, dar figurează cu o restanță de 6 800 lei. La data cînd au cumpărat

lunga.
Nadasi

Excursii 
la Olimpiada '80După cum am fost informați la O.N.T. Carpați — București — Agenția de excursii cu turiști români în străinătate, au fost puse in vinzare locurile pentru excursiile ce se organizează, precum și biletele de participare la manifestările sportive prilejuite de Olimpiada ’80, care va avea loc la Moscova în perioada 19 iulie—3 august 1980.Informații suplimentare și înscrieri, pină la 30 iunie 1979, la agenția București, str. Episcopiei nr. 2, și la oficiile turism.

mașina, în februarie 1976, amindoi lucrau la Direcția comercială a județului Satu Mare — soțul 'în funcția de tehnician principal, iar soția in aceea de șef birou. Cu toate intervențiile făcute pină acum, nu li s-a

județene de

în ansamblul măsurilor luate de partidul și statul nostru pentru creșterea continuă a nivelului de trai material șl spiritual al poporului se înscrie, în mod firesc, și crearea unor condiții tot mal bune pentru practicarea vînătorii și pescuitului sportiv, care contribuie, nemijlocit, la petrecerea de către oamenii muncii a timpului liber în mod plăcut și reconfortant, la cunoașterea frumuseților patriei și dezvoltarea turismului. De aici, una din sarcinile de cea mai mare importanță care revin ministerelor de resort, tuturor organismelor centrale și locale, factorilor învestiți cu răspunderi și atribuții în acest domeniu. Asociației Generale a Vînătorilor și Pescarilor Sportivi — membră a Frontului Unității Socialiste — este de a urmări permanent aplicarea politicii partidului și statului privind conservarea, ocrotirea șl dezvoltarea faunei cinegetice și piscicole a țării, în lumina Programului național pentru conservarea și dezvoltarea fondului forestier în perioada 1976— 2010, a Legii 12/ 1974 privind piscicultura și pescuitul și a Legii 26/1976 privind economia vinatului și vinătoarea.Activitatea depusă în acest domeniu în ultimii cinci ani va constitui obiectul dezbaterilor Conferinței Asociației Generale a Vînătorilor și Pescarilor Sportivi, care va avea loc la București. în legătură cu acest important eveniment, vicepreședintele 
asociației, tovarășul Ion Cazacu, ne-a spus :— Asociația noastră, care numără prezent peste 200 000 membri, în folosință o milioane hectare peste 1 500 fonduri 9 000 km rîuri colinare i de mii de hectare de . .iazuri și eleștee amenajate, lacuri de acumulare și baraje, fluviul Dunărea și litoralul Mării Negre. De la precedenta conferință din 1974 și pină acum s-au luat măsuri sistematice pentru popularea fondurilor cu cele mai valoroase specii de vînat și pește, unele asociații județene reușind să realizeze efectivele optime, cum sînt : Arad, Bihor, Bistrița- Năsăud și SuceaVa — la cerb ; Botoșani, Buzău, Constanța, Dolj, Ilfov, Mureș, Timiș — la căprior ; Teleorman, Vaslui și altele iepuri. în același timp, ne-am preocupat și ne preocupăm cu stăruință de combaterea dăunătorilor.— în afară de răpitoare, braconierii aduc daune mari vinatului și pescuitului sportiv.— într-adevăr, în ultimii cinci ani au fost depistate peste 2 200 de cazuri de braconaj săvirșite de vinători și nevînători, între care unul de-a dreptul incredibil : în toamna trecută, un braconier din județul Dolj a împușcat nu mal puțin de... 18 căpriori ! De asemenea, deși Legea privind piscicultura și pescuitul prevede sancțiuni severe, sustragerile de pește sint încă destul de frecvente, în aceeași perioadă descoperin- du-șe peste 10 000 de cazuri de braconaj. De aceea, în ultimul timp am

In preajma Conferinței 
Asociației Generale 

a Vînătorilor 
și Pescarilor Sportivi

Intensificat paza șl acțiunile de control, apelînd la sprijinul vînătorilor și pescarilor, al organelor de ordine, silvice, al populației. Nimănui nu-1 poate fi indiferent faptul că unii indivizi, certați cu legea, pun tot felul de capcane în calea vînatulul sau pescuiesc cu unelte interzise și în perioade de prohibiție. Aceasta cu atît mai mult- cu cît In fiecare an statul alocă fonduri tot mai mari pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de vînat și pescuit sportiv. Numai în ultimii cinci ani s-au cheltuit 674 milioane lei pentru gospodărirea terenurilor de vinătoare și a bazinelor piscicole, popularea și repopularea cu vînat șî pește, asigurarea hranei acestora. De asemenea, tinînd seama de caracterul sportiv al asociației noastre, am organizat șl organizăm numeroase concursuri de pescuit sportiv și vînătoare. Ne face plăcere să anunțăm și pe a- ceastă cale că la ultimele cursuri ziții con- și expo- internațio- nale țara noastră a obținut numeroase premii și medalii : la Expoziția inter- Cehoslovacia din 525 medalii de aur.

suprafață de împărțită in de vînătoare, și de șes, zeci bălți, lacuri,

Alba, — la

PRAHOVA: NoiLa Ploiești, pe strada Republicii, la parterul noilor blocuri date în folosință, s-au deschis un magazin de mezeluri și brînzeturi, unul de piine, o cofetărie, librărie, parfumerie și tutungerie, unități care însumează aproape 300 suprafață utilă. De Cimpina s-a dat in
statului. Totunor bani aide aproape un an de zile nu și-a achitat ratele (in sumă de 11 850 lei) pentru mașina ctimpărată Gheorghe 'fanase din comuna Bolintin Vale. județul Ilfov, iar la repetatele intervenții făcute

metri pătrați asemenea, la folosință un

națională din 1976 am dobîndit 75 de argint și 19 de bronz ; în 1977, în Franța — 249 medalii de aur, iar anul trecut, la Expoziția internațională de de aur, bronz.recordul deținem neagră și la alte specii.în încheiere, interlocutorul ne-a prezentat cîteva din obiectivele importante pentru viitor, care vor fi dezbătute in cadrul conferinței : dezvoltarea in continuare a fondului cinegetic și piscicol ; gospodărirea judicioasă și ocrotirea acestuia in tot timpul anului ; popularea a numeroase terenuri de vînătoare cu specii dintre cele mai valoroase ; amenajarea de crescătorii de fazani in fiecare județ ; refacerea efectivelor de potirnichi și prepelițe ; creșterea producției de trofee de mare valoare la cerbul carpatin in arborete de cimpie și în zona colinară joasă, unde iernile sint mai scurte, iar perioadele de hrănire naturală mal lungi ; repopularea apelor de munte, în special cu păstrăvi indigeni, precum și a celor de șes și colinare; asigurarea vinatului cu hrană îndestulătoare și o furajare corespunzătoare a bazinelor piscicole. Se va acorda o atenție mai mare decit pină acum pentru atragerea unui număr sporit de femei și tineri la practicarea vînătorii și pescuitului sportiv. în perioada următoare vor fi intensificate acțiunile de educație în rîndu- rile membrilor vinători și pescari al asociației, în rîndurile întregii populații, în spiritul dragostei față de natură și sport, pentru crearea unei adevărate opinii de masă în vederea ocrotirii și dezvoltării fondului ciner:■ getic și piscicol — o mare avuție a țării, de care să se bucure cit mal mulți oameni ai muncii.

vinătoare — 1 073 medalii565 de argint și 382 de Tot în 1978 am redobîndit mondial la blană de urs și recordul mondial la capra

Petre POPA

unități comercialemagazin de confecții pentru bărbați, femei și copii. Toate aceste magazine au fost dotate cu mobilier și utilaje comerciale adecvate. în orașele Prahovei mai sînt în faze avansate de construcție alte noi unități comerciale care insumează circa 5 000 metri pătrați suprafață utilă. 
(Constantin Căpraru).

ma Bocșa Română. Timp de un an de zile, din luna mai 1978 și pină în aprilie 1979, n-a catadicsit să plătească decit 1 000 de lei, deși rata lunară era de • 1 175 lei. în prezent, are o restanță de 13 100 lei. La
Din nou despre cei cu 

musca pe parbriz
• • •

putut da de urmă, pentru că și-au schimbat locul de muncă. în schimb, Marin 
Avram din Craiova, Calea 
București, Bloc E 3, deși s-a mutat la un nou loc t de muncă și acesta e cunoscut — Fabrica de motoare Fi- liași — n-a putut să fie determinat nici pină acum să-și achite ratele restante de... un an de zile ! De neînțeles este și faptul că Judecătoria Craiova, sesizată prin adresa 31689 din 30 ianuarie 1979, n-a acționat în nici un fel, deși are obligația legală să răspundă acestor solicitări, fiind vorba de recuperarea

la Judecătoria din Buftea nu s-a primit nici un răspuns. De două luni de zile trebuia ca Marin Doru Tutui din Reșița, Bd. Lenin achite ultima autoturismul dar de luni denr. 14, să-și rată pentru „Dacia 1300", (paisprezece) mai plătit un ban nu i se cunoaște noul de muncă. Cind în
Rădulescu-Mateescu 

domiciliat în 
str. Sado- 
cumpărat 
ARO cu 

era șef

14 zii?•Șin-a nici loc1Ș76-Gheorghe,Bocșa Română, vei nr. 1, și-a un autoturism plata în rateserviciu investiții la Fer-

domiciliul său au fost trimise mai multe somații, dar nu s-a primit nici un răspuns, după cum nu s-a dat curs nici cererilor de executare . silită adresate de I.D.M.S. Judecătoriei din Reșița. După obținerea auto- turismuțui ARO, posesorul acestuia a părăsit locul de muncă, plecind fără adresă, într-o altă întreprindere sau instituție, unde n-a anunțat că are de achitat rate către stat.— Procurarea de autoturisme cu plata în rate — ne spune Aurel Ardelean, contabilul șef al întreprinderii de difuzare a materia-

lelor sportive (I.D.M.S.) — constituie o înlesnire pe care statul a făcut-o și o face tuturor cetățenilor care doresc să incheie contracte in acest scop. Majoritatea co- virșitoare a celor care și-au cumpărat autoturisme cu plata in rate au înțeles să se achite la timp de obligațiile contractuale asumate. Din păcate, unii cetățeni — și nu puțini la număr — de cum se văd la volanul mașinii, „uită" subit de datoriile pe care le au și primul lor gind pare a fi acela de a-și schimba domiciliile și locurile de muncă, doar- doar li s-o pierde urma. Fie-ne îngăduit să facem și pe această cale un călduros apel la organele financiare ale tuturor întreprinderilor și organizațiilor socialiste din țară, unde iși desfășoară activitatea cumpărătorii autoturismelor cu plata in rate, să ne acorde un sprijin eficient în reținerea integrală a restanțelor, precum și a ratelor curente. De asemenea. solicităm sprijin — în limitele prevăzute de tele normative — de la decătoriile teritoriale, sensul de a se da curs operativitate cererilor executări silite făcuteI.D.M.S., întrucît este vorba de sume mari de bani cu care este prejudiciat statul.

ac-ju- incu de de
P. BUZOIANU
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INVESTIȚIILE 1979 PE ȘANTIERUL COMBINATULUI
CHIMIC DIN GIURGIU Prin concentrarea operațiilor-

economii de combustibil si metal

A XoJ 2? A V JL4 vJ A

CONSTRUCTORUL, FURNIZORUL ȘI BENEFICIARUL 
mai puternic angajați în efortul pentru recuperarea restanțelor

La 22 februarie, In urma unei analize pe șantierul Combinatului chimic din Giurgiu, s-a întocmit un program de recuperare a restanțelor în 20 de puncte. Două au fost direcțiile de acțiune : concentrarea principalelor forțe la primele instalații care vor începe să producă șl executarea, în regie proprie, de către beneficiar a . unor obiective. Procedînd astfel. în martie realizările la construcții-montaj la uzina de sodă caustică electrolitică și produși cloru- rați, prima capacitate care urmează să .intre în funcțiune la 30 octombrie 1979, au fost de 143,3 la sută, după ce în primele două luni ale anului nu depășiseră 50 la sută.Din păcate, ritmul bun cu care s-a pornit la lucru după analiza amintită n-a fost menținut în continuare la același nivel, în luna aprilie realizările la construcții-moritaj fiind de

numai 63,3 la sută. Ca urmare. In primele patru luni, cu tot saltul înregistrat in martie, bilanțul lucrărilor de construcții-montaj la acest obiectiv reprezintă doar 96.8 la sută. , iar pe întreaga platformă ncrealizările continuă să se mențină la un nivel ridicat. între cauzele care au dus la această situație sint : lipsa frontului de lucru pentru montaj (sînt în stoc numai la uzina de sodă caustică utilaje in valoare de peste 41 milioane lei), nerespectarea termenelor de livrare a unor utilaje, numărul insuficient de'mijloace de transport, de încărcătoare și buldozere, precum și folosirea sub capacitate, din cauza deselor defecțiuni, a parcului auto existent ; în plus, constructorii reclamă lipsa de muncitori calificați, îndeosebi dulgheri și fierar-betoniști. Dar să urmărim cum se lucrează acum pe șantier.
■ Un obiectiv în stadiu avansat de execuție. Deci se poate!

Hala de electroliză — obiectiv de bază al combinatului — primul din cele 20 de puncte ale programului, cu termen final 30 iunie 1979, se află în stadiu avansat de execuție. în fotografie : echipa lui Ion Fă- nică montează colectorul de hidrogen și clor. Altă formație aplică ultimul strat de protecție anticorozivă. Organizarea exemplară a muncii, atît la construcții, cît și la 

montaj, a permis executarea în devans a unor lucrări la acest obiectiv. Cităm din program : „Primul pod rulant va fi gata la 15 martie. Realizat ; al doilea pod rulant va fi gata la 15 aprilie. Realizat ; al treilea pod rulant va fi gata la 15 mai. Realizat cu o lună mai devreme ; terminarea lucrărilor de construcții la camera electrolitică pînă la 30 martie. Predat la montaj".

Viitorii muncitori lucrează la montaj ,

La montajul instalațiilor și la alte lucrări, viitorii muncitori ai combinatului sînt pre- zenți peste, tot pe șantier. Peste 250 de muncitori — lăcătuși, mecanici, electricieni, a.m.c.-iști și de alte profesii — în formații compacte sau în echipe mici au luat în primire obiective întregi sau răspund de anumite puncte de lucru, contribuind la execuție, alături de constructori, montori și 

instalatori pînă la finalizarea fiecărei instalații la care au fost repartizați. în fotografie : muncitorii Ion Albeanu și Neiu Stoica și șeful de echipă Ștefan Virdol execută ultimele finisări la tabloul de comandă de la obiectivul 304 — evaporare — realizat în Întregime de o formație de electricieni și a.m.c-iști ai beneficiarului.

„Dintr-un singur cald" este o expresie consacrată în limbajul forjorilor și ea semnifică posibilitatea executării mai multor operații de matrifare sau laminare dintr-o singură încălzire a pieselor. Scopul urmărit : reducerea consumului de combustibil, energie electrică și de metal. Iată un exemplu țlin activitatea constructorilor de rulmenți din Brașov. Hotărit să asigure gospodărirea judicioasă a materiilor prime, a combustibilului și energiei electrice, colectivul întreprinderii a identificat noi căi de reducere a consumurilor specifice pe fiecare produs. Una din aceste căi o constituie reducerea numărului de Încălziri pentru prelucrarea (ia cald) a unor piese. Atenția specialiștilor Întreprinderii, în frunte cu cei ai serviciului metalurg-șef, s-a oprit și asupra operației de laminare a inelelor de rulmenți, deoarece aici se înregistrau un consum mai ridicat de combustibil și o importantă pierdere de metal prin oxi- dare, ca urmare a celor două încălziri pe care le suferea metalul în timpul procesului tehnologic. Mal precis, după ce calupurile metalice se matrițau (preforjau) pe o mașină orizontală, piesele erau depozitate cîteva ore, timp în care se pierdea căldura acumulată la prima încălzire. Cînd erau reintroduse în fluxul tehnologic pentru operațiile următoare — laminarea și apoi calibrarea — piesele trebuiau reîncălzite. Deci, alt combustibil consumat, alte pierderi prin oxidare.— Specialiștii noștri — ne-a relatat inginerul Kurth Haler, metalurgul- șef al întreprinderii — au ajuns la concluzia că toate cele trei operații se pot executa dintr-un singur caid. Cum ? Prin raționalizarea fluxului tehnologic, adică prin reamplasarea în flux a utilajelor și crearea pe a- ceastă cale a unei linii de laminare cu benzi de transfer între utilaje.Prima linie destinată laminării rulmenților medii — care avea un caracter experimental — a depășit, se poate spune, așteptările specialiștilor, nu numai sub aspectul economisirii combustibilului și al reducerii pierderilor de metal, dar și ,al producti

La întreprinderea 
„Rulmentul" din Brașov

vității și calității muncii. Acest fapt le-a dat mai multă încredere în reușita acțiunii lor și, înarmați cu o anumită experiență, au trecut, fără intîrziere, la proiectarea și executarea celei de-a doua linii de laminare pentru inele mari. Aici au venit cu cîteva soluții noi : în locul mașinii orizontale de matrițat au folosit o maxipresă de 2 500 tone, utilaj mai robust și mai productiv. Alt» utilaje, „laminorul" și „mașina de calibrat", au fost executate prin au- todotare. Rezultatele celei de-a doua linii s-au dovedit a fi și mai concludente sub aspectul eficienței economice.Așa cum ne-a spus Marcel Peca, inginerul-șef al întreprinderii, ceea ce s-a realizat pină acum trebuie apreciat doar ca un prim pas în efortul specialiștilor întreprinderii de reducere a consu- • mului de combustibil, de diminuare a pierderilor de metal și de sporire a productivității muncii.— Următorul pas, pe care îl vom face chiar în acest an — ne-a spus interlocutorul — va fi trecerea de la utilizarea gazelor naturale, folosite drept combustibil pentru încălzirea metalului, la folosirea curenților de medie frecvență, soluție mult mai economicoasă. Acest nou pas se va materializa, în cazul celor două linii de laminare, în economisirea, la nivelul acestui an, a 200 tone combustibil convențional, 50 tone metal și Intr-o creștere a productivității muncii cu 30—40 la sută.Dar acțiunile gospodărești nu se opresc aici. O a treia linie pentru laminarea inelelor mici se află In curs de montaj și va începe să producă in trimestrul III a.c. Ea va fi urmată de alte cinci linii care vor fi puse în funcțiune in cursul anului viitor și care vor asigura obținerea unor economii de cel puțin 700 tone combustibil convențional, la care se vor adăuga importante economii de metal, precum și o substanțială creștere a productivității muncii.
Nicolae MOCANU
corespondentul „Scinteil*

UTILITĂȚILE SÎNT NU NU
MAI... UTILE, CI SI OBLIGA
TORII PENTRU PORNIREA IN
STALAȚIILOR. Am urmărit, pornind de la această idee, traseul propus de ing. Justin Dimitriu, director general al C.I.P.A. Rim- nicu Vilcea : apă, abur, energie, aer instrumental, canalizare, difuzia apelor uzate. Ne oprim asupra prizai de apă industrială (termen 30 iunie 1979) și a instalației de difuzie, întrucit la ambele obiective se înregistrează cele mai mari rămîneri în urmă. Trebuie să arătăm de la început că atît soluțiile de execuție, cît și unitatea care să le realizeze sint în discuție de aproape doi ani, așa că a trebuit să se recurgă la un provizorat (in cazul prizei de apă) și aceasta în stadiu de proiect. Ce se întreprinde în prezent ?

La 15 aprilie sala de comandă trebuia predată. 
Deocamdată se fac măsurători

„în acest loc va fi sala de comandă a instalației de solvenți" — ne-a spus ing. Vasile Popescu, director adjunct al combinatului. „Va fi", pentru că deși termenul de predare a obiectivului este depășit (15 aprilie), deși tablourile de comandă au fost aduse, constructorii de la grupul de șantiere al T.C.I.Az. Giurgiu abia acum încearcă să depășească „cota zero".
De curînd, la turnătoria veche de fontă a întreprinderii de tractoare din Brașov, din cauza lipsei nisipurilor de turnătorie nu s-au executat miezurile pentru piesele de fontă. Consecințele : s-a produs un „gol" in asigurarea unor piese de fontă și s-au consumat in plus importante cantități de combustibil pentru păstrarea metalului lichid.Am fi considerat această tntîmpla- re ca un simplu fapt divers, dar interlocutorul care ne-a relatat-o, ing. Simion Moraru. șeful coordonator al secției turnătorie, ne-a atras atenția că ne aflăm în fața unei situații care tinde să se agraveze in legătură cu aprovizionarea cu nisipuri de turnătorie. Despre ce anume este vorba ?Industria constructoare de mașini a adoptat în ultimii ani o serie de tehnologii moderne în turnătorii, menite să asigure sporirea productivității muncii, îmbunătățirea calității pieselor, reducerea consumurilor de metal și energetice în procesul de turnare. S-au adus instalații noi, multe turnătorii au fost reorganizate. A mai fost necesară însă încă o condiție : să se asigure un nisip de turnătorie format din particule cu o anumită dimensiune șl configurație geometrică șl cu un conținut redus de părți levigabile (argilă, marnă și impurități).La vremea respectivă s-a constatat că numai la întreprinderea de exploatare și prelucrare a materialelor nemetalifere din Văleni se pot obține sorturi de nisip apropiate de a- ceste cerințe. Iată însă că, de la o vreme, întreprinderea din Văleni nu-și mai onorează integral obligațiile contractuale față de unitățile constructoare de mașini. în mod deosebit a fost afectată aprovizionarea cu nisip de turnătorie a întreprinderilor de tractoare și de autocamioa

Ne rezumăm la două intervenții care, trebuie să precizăm, nu sînt deloc noi : „Nu avem finanțarea deschisă. Sînt probleme nerezolvate de fond pe care le plimbăm de la noi (T.C.I.Az. — n.n.) la beneficiar. Ca și sistemul de difuzie a apei, lucrare necontractată încă, priza de la Dunăre este un obiectiv greu de executat, care depășește posibilitățile noastre. Trebuie să căutăm o subanr trepriză specializată care să le poată executa" (ing. Victor Zemora. directorul T.C.I.Az.). „Am intervenit la M.T.Tc., care dispune de formații corespunzătoare și utilaje adecvate, dar n-am primit acordul" (ing. Vasile Popescu, directorul comercial al combinatului). Doi ani de divergențe, concilieri, propuneri, analize, discuții, note explicative, intr-un cuvînt doi ani de tergiversări. Despre abur discuția e lipsită de fond întrucît nu e apă.i.

ne din Brașov și a întreprinderii de piese turnate din Cimpina. în plus, nisipul nu este de calitate corespunzătoare și, pentru a putea fi utilizat, este cernut și spălat din nou. Astfel, cam un sfert din nisipul adus se , aruncă....Iată-ne la întreprinderea de exploatare și prelucrare a materialelor nemetalifere din Văleni. Discutăm 
„Depunem eforturi, am luat măsuri.

0 afirmație clădită pe nisipul 
care nu ajunge la timp în turnătorii
cu ing. Vasile Nicolae, directorul u- nității. Ne interesăm de cauzele restanțelor.— Se cunoaște că la orice exploatare minieră, pentru a asigura continuitatea producției, trebuie să existe un cțecalaj între lucrările de pregătire a fronturilor de extracție și extracția propriu-zisă a resurselor minerale, de la 6 luni pînă la un an și jumătate — ne-a relatat interlocutorul. Or, la noi, din cauza întir- zierii formalităților de avizare a deschiderii unor noi fronturi de lucru, decalajul amintit nu mai există și orice dereglare la extracție se resimte în producția de nisip. O altă cauză este aceea că, în pofida de-

Totul
este gata, 

lipsesc 
doar... 

utilajeleInstalația de purificare a fost predată la montaj la sfirșitul a- nului trecut. Și tot de atunci montorii așteaptă de la I.U.C. Rirn- nicu Vilcea două decantoare. al căror termen de livrare pe șantier era, potrivit contractului nr. 8 101/ 78320, 31 decembrie 1978.
MARI GREUTĂȚI PROVOACĂ 

CONSTRUCTORILOR O SERIE 
DE FURNIZORI DE UTILAJE, care nu și-au privit cu răspundere obligațiile contractuale. în momentul de față, la instalația de sodă caustică electrolitică și produși ciorurați nu sînt asigurate peste 1100 tone de utilaje in valoare de 45 milioane Iei, care în bună măsură au front de lucru. O primă categorie o formează utilajele restante, cu termene contractuale între 31 martie 1978 și 31 martie 1979. Menționăm că unitățile furnizoare vizate — I.U.C. Rîmnicu Vilcea, întreprinderile de utilaj chimic din Găești și Făgăraș (ultima deține ponderea : 334 tone în valoare de .16,6 milioane lei), „Aversa" și „Ventilatorul" din București, I.M.U.T. Moreni și „Unio" Satu Mare — au mai fost citate, pentru aceleași motive, in ziarul nostru. Socotim că e timpul să nu se mai recurgă la angajamente formale, la alte amînări.A doua categorie o constituie utilajele și echipamentele (107 tone in valoare, de 15,5 milioane lei) contractate să fie livrate la date necorelate cu termenul de punere în func
mersurilor noastre întreprinse insistent de mai bine de doi ani, nu ni s-a asigurat dotarea eu utilajele necesare, îndeosebi in sectorul de pregătire și extracție, precum și în cel de transporturi auto.— Cum se va rezolva problema livrării nisipului de turnătorie la nivelul obligațiilor contractuale ?— Am primit In ultimul timp un 

sprijin eficient din partea Ministerului Aprovizionării și a unor unități constructoare de mașini, pentru dotarea tehnică a întreprinderii și pentru asigurarea pieselor de schimb și a unor materiale. Depunem eforturi pentru sporirea producției de nisipuri de turnătorie și ne angajăm ea în semestrul doi să respectăm riguros obligațiile contractuale, livrind și anumite cantități în plus pentru a ajuta la refacerea stocurilor la beneficiari.Să consemnăm și un alt punct de vedere, din partea unui specialist din ministerul însărcinat cu soluționarea problemelor privind asigurarea materiilor prime și materialelor — ing. Aurelian Constantiuescu, director

țiune (repetăm, la 30 octombrie 1979), pentru unele dintre ele fiind fixate termenele de livrare pînă în... septembrie 1980. Adică, ultimul utilaj ar urma să ajungă) pe șantier după a- proape un an din ziua în care este prevăzut debutul productiv !Intensificarea ritmului de lucru pe șantierul Combinatului chimic din Giurgiu, recuperarea rapidă a restanțelor impun din partea tuturor factorilor o maximă concentrare și mobilizare a potențialului de care dispun. în primul rind, furnizorii de utilaje din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerului Industriei Chimice trebuie să depună eforturi susținute pentru a asigura în timp util toate instalațiile necesare punerii în funcțiune. Sarcinile mari care revin constructorilor, montorilor, instalatorilor obligă la exigență sporită, mai ales la eforturi constante, zi de zi, lună de lună, Ia fiecare loc de muncă, în vederea respectării termenului prevăzut de punere în funcțiune.
Lucian CIUBOTARU
corespondentul „Scînteii"Foto : S. Cristian

în Ministerul Aprovizionării Tehni- co-Materiale :— Situația necorespunzătoare la care s-a ajuns în privința asigurării nisipului de turnătorie de la Văleni a fost determinată de colaborarea necorespunzătoare între Centrala industrială a sticlei și ceramicii fine și întreprinderea subordonată din Văleni — în calitate de furnizori — și 

întreprinderile constructoare de mașini cu turnătorii — in calitate de beneficiari. Așa se explică faptul că în anul acesta întreprinderea furnizoare nu dispune de utilaje de ex- cavare, încărcare și transport necesare și are serioase „strangulări" în sectorul de preparare-innobilare. în vederea asigurării dotării corespunzătoare cu utilaje de excavare, încărcare și descărcare, Ministerul A- provizionării a repartizat întreprinderii din Văleni două excavatoare de 2.5 mc cu cupă dreaptă, 10 autobasculante de 19 tone și 2 tractoare de 180 CP cu cupă și ridicător de încărcare. în același timp s-au repartizat piesele de schimb necesare reparării tuturor autobasculantelor și

In prima urgență:

ÎNTREȚINEREA culturilor
BRĂILA

Exemplul fruntașilor ar trebui 
să-i stimuleze pe codași 

e Prima prașilâ manuală și mecanică la sfecla de zahăr s-a încheiat 
pe întreaga suprafață cultivată de 9 500 hectare. începînd de luni, 26 de 
cooperative agricole au început cea Oe-a doua prașilâ. J

® Foarea-soarelui a fost prășită mecanic pe aproape intreaga su
prafață prevăzută. în unele cooperative agricole din consiliile agroindus
triale Cireșu, Suțu și Fâurei, datorită declanșării cu întirziere a lucră
rilor manuale, există, totuși, rămîneri în urmă față de grafice.

© Din această săptămină a inceput prășitul porumbului în toate cele 
78 de cooperative agricole din județ.Gradul înalt de mecanizare și chimizare a lucrărilor agricole, extinderea irigațiilor constituie doar cîteva dintre mărturiile marilor schimbări petrecute în anii socialismului in bogata cimpie a Brăilei. Dar ceea ce impresionează mai mult sînt mutațiile care au avut loc în tehnologiile de cultivare a plantelor. în condițiile județului Brăila, pe 110 000 hectare din cele 170 000, cite se cultivă cu porumb, floarea-soarelui și sfeclă de zahăr, intervenția omului cu sapa la întreținerea culturilor se rezumă doar Ia a corecta ceea ce nu s-a reușit complet prin folosirea erbici- delor. Dar și pentru restul de 60 000 hectare, prășitul presupune, în fapt, mai puțin de o treime din volumul de muncă consumat altădată de această lucrare. Iată de ce actuala campanie de întreținere a culturilor în unitățile agricole din județul

utilajelor din dotare și s-au suplimentat repartițiile pe trimestrul II la carburanți, lubrifianți, săpun naf- tenic și leșie naftenică. Acestea sint însă numai măsuri de primă ur-gență.— Cum-se va soluționa definitiv probiema nisipurilor de turnătorie ?— Pentru rezolvarea de fond a problemei se impun, după cum s-a stabilit, citeva acțiuni mai importante. în primul rind, finalizarea de către Institutul de cercetări și proiectări miniere pentru substanțe nemetalifere din Cluj-Napoca a lucrării referitoare la transformarea nisipului de calitatea T2 în nisip de calitatea TI și completarea fluxului tehnologic la întreprinderea din Văleni cu utilajele necesare in acest scop. Apoi, este necesar ca lucrările de dezvoltare a capacității de execuție să fie demarate cu maximă urgență și să se desfășoare în ritm intens pentru a se grăbi punerea în funcțiune. De asemenea, este necesară urmărirea, cu cea mai mare atenție, de către Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini — titularul de investiție — a lucrărilor de deschidere a unei noi cariere la CaraOrman, destinată în exclusivitate asigurării nisipului de turnătorie. Și. in fine, dar nu în ultimul rind, unitățile constructoare de mașini trebuie să-și pună cu cea mai mare seriozitate problema re- condiționării și recirculării nisipurilor. Datele tehnice arată că 75 la sută din intreaga cantitate de nisip necesară în turnătorii poate proveni din nisip recondiționat.Iată de ce se cuvin reconsiderate preocupările pentru asigurarea acestui material de bază necesar turnătoriilor moderne.
c. carlan 
M. NICOLAE 

Brăila trebuie judecată nu atît după numărul hectarelor prășite pînă la o anumită dată, ci, mai ales, după felul în care se prezintă cîmpul. Și, spre lauda oamenilor, în cele mai multe locuri rîndurile de culturi se disting prin vigoarea și densitatea plantelor.Ținînd seama de tehnologiile stabilite, comandamentul județean pentru agricultură a indicat birourilor executive ale consiliilor agroindustriale adaptarea programelor de întreținere a culturilor la condițiile specifice fiecărei sole. Potrivit acestor programe de lucru au fost constituite și repartizate apoi formațiile specializate de mecanizatori și echipele de cooperatori pe culturi și pe sole, cărora 11 s-au stabilit normele zilnice de lucru, perioada în care trebuie încheiate primele prașile la sfeclă, floarea-soarelui șl porumb, în ordinea priorităților, forța de muncă a fost concentrată la prășitul și răritul celor 5 000 hectare cu sfeclă cultivată după tehnologia clasică — lucrare care a și fost încheiată. De luni, 26 de cooperative agricole — Tătaru, Colțea, Jugureni, Ulmu, Mihai Bravu, însurăței, Ză- voaia ș.a. — au început executarea celei de-a doua prașile manuale.
PE SCURT DIN JUDEȚE

Dolj. în cooperativele agricole din județul Dolj, aproape toate suprafețele cultivate cu floarea-soarelui, porumb, sfeclă de zahăr și legume au fost angajate și repartizate pe formații de muncă pentru ■a fi lucrate în acord global. Prima prașilă mecanică la sfecla de zahăr a fost executată pe 76 la sută din suprafețe, la floarea-soarelui — pe 61 la sută, iar la porumb — pe 22 la sută. Lucrările de întreținere la porumb și floarea-soarelui sînt mai avansate în unitățile din consiliile agroindustriale Ghidici, Amărăștii de Jos, Boureni, Segarcea. Rast, Perișor și Horezu-Poenari. (Nicolae Băbălău).
Botoșani . Condițiile climatice favorabile din ultimele zile au facilitat urgentarea lucrărilor de întreținere a culturilor și in majoritatea localităților județului Botoșani. Astfel, pină marți seara, pra- șila întîi a fost executată pe aproape 2 700 ha cultivate cu mac și 2 900 hectare cu, sfeclă de zahăr, lucrările fiind mai avansate în consiliile unice agroindustriale Tru- șești, Albești și Ripiceni. De asemenea, în cursul zilei de ieri, in zona sudică a județului au început

Mijloacele mecanice au fost folosite cu precădere la prășitul florii- soarelui, lucrare care, la capacitatea utilajelor existente, putea fi încheiată în cel mult patru zile. Adevărul este că, la sfirșitul săptăminii trecute, un număr destul de mare de unități — Vădeni, Scorțaru Nou, Spiru Haret, Făurei, Romanu, Sihleanu, Siliștea, Ianca etc. — aveau restanțe mari la prășit, și aceasta datorită întîrzierii cu care s-a trecut la executarea acestei lucrări. Or, starea multora dintre lanurile cu floarea-soarelui nu justifică asemenea rețineri. Dimpotrivă, unele vetre îmburuienate acuză din plin lipsa spiritului organizatoric al cadrelor cu răspunderi în acest sens.Porumbul a răsărit și se prezintă frumos în tot județul. Pentru întreținerea lui au fost constituite 170 de formații specializate de mecanizatori, care au executat prima lucrare cu sapa rotativă pe aproape 30 000 hectare, iar pe alte 18 000 hectare s-a trecut la prășitul mecanic. La prășitul manual, în cooperativele agricole participă zilnic aproape 20 000 de cooperatori, organizați în 805 formații. Munca lor este mult ușurată de efectul erbicidelor, ca și de răspunderea cu care s-a lucrat la semănat pentru asigurarea densității optime. Așa se explică și vitezele zilnice mari care se înregistrează la întreținerea porumbului, viteze de natură să reducă la jumătate durata tradițională a campaniei de prășit. O asemenea realizare impune însă o mare mobilitate și operativitate în organizarea activității fiecărei formații de lucru, coordonarea directă, la fața locului, de către cadrele de conducere și specialiștii agricoli a tuturor acțiunilor. Cu atît mai necesare sînt organizarea perfectă a muncii, ordinea și disciplina, acum în condițiile noilor tehnologii de cultivare a plantelor, cînd prin decizii judicioase, luate pe baza unei cunoașteri exacte a situației fiecărei culturi, se poate economisi un volum important de muncă mecanică și manuală în scopul urgentării altor lucrări.
Iosif POP

și lucrările de întreținere la floarea-soarelui. (Silvestri Ailenei).
Mehedinți. Cu toate că tlmp de o săptămină în zona Mehedin- țiului a plouat, iar pe mari suprafețe există exces de umiditate, cooperatorii și mecanizatorii continuă executarea lucrărilor de sezon. Prima prașilă manuală la sfecla de zahăr și floarea-soarelui s-a executat pe mai bine de 4 500 hectare, iar cea mecanică — pe 3 700 hectare. Intens se lucrează și la stringerea furajelor. Pînă acum în județ au fost însilozate 38 000 tone. (Virgil Tătaru).
Cluj. în cooperativele agricol® din județul Cluj se muncește intens la prășitul sfeclei de zahăr pe cele 7 500 hectare. Cel mai bine se lucrează în consiliul agroindustrial Cimpia Turzii. La cooperativa agricolă din localitate s-a prășit mecanic întreaga suprafață de sfeclă de zahăr, iar manual — 120 hectare. O amplă mobilizare de forțe și la cooperativa agricolă din Tritenii de Jos. Aici erau pe cîmp circa 200 de cooperatori care prășeau manual pe terenurile în pantă. Se muncește intens și la cooperativele agricole Triteni-Colonie, Vii- șoara și Luna. (Alex. Mureșan),
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Faza interjudețeană a Festivalului național „CINTAREA ROMÂNIEI

Pe patru scene din orașul Vaslui și municipiul Bir- lad au avut loc spectacole susținute timp de circa 50 de ore de sute de formații artistice, care au reunit citeva mii de amatori. Adevărate fluvii de comori culturale și artistice de pe meleaguri băcăuane, ieșene și vasluiene s-au adunat într-un punct de confluență — Vaslui. Această a doua ediție a marelui festival se dovedește cu mult mai bogată față de cea precedentă atît calitativ, cit și cantitativ, dacă ne referim și la numărul mare de artiști amatori aflați în primele rinduri ale etapelor premergătoare. Ce este nou ? Prin ce se definesc și care sint dimensiunile calitative ale programelor susținute de județul dumneavoastră ? Iată întrebări la care ne-au răspuns ; Aurel Ilie Cali- mandric, președintele Comitetului județean de cultură și educație socialistă (C.J.C.E.S.) Bacău. „Am asistat la un • adevărat „asalt" al așezămintelor culturale de la sate : corul de femei al căminului cultural Mărgineni, brigada artistică din comuna Stru- gari, echipa de teatru din Pîrjol ș.a. Aș adăuga și citeva cifre. In a doua ediție au apărut alte 200 de formații, ceea ce ne bucură. în prezent, aproape 60 000 de artiști amatori activează in cele 2 300 de formații de pe cuprinsul județului". „Trebuie să recunoaștem, a adăugat Dumitru Turtă, vicepreședinte al C.J.C.E.S. Iași, faptul că s-au dezvoltat genurile artistice cu mare forță educativă — corurile, brigăzile artistice, cenaclurile de creație și interpretare și cele care valorifică creația populară — ansamblurile folclorice, formațiile de dansuri și de obiceiuri. Arta amatoare din județul Iași a venit la etapa interjudețeană de la Vaslui și Bîrlad cu 47 dintre cele mai bune formații de diverse genuri și 22 de in- terpreți individuali, totali- zînd peste 1 200 de artiști amatori, precum și 60 de lucrări de artă populară, 40 de artă plastică, 30 de fotografii artistice și 3 filme realizate de cineclu- buri. Este mult ? Este pu-

țin 7 Este atît cît trebuie și de calitate ?... Noi credem că da. Cert este că întrecerile de la Vaslui constituie un nou prilej de afirmare și reafirmare a spiritualității românești din această parte a țării, un moment de referință pentru „Cintarea României" „Noi am pus accent pe originalitate și autenticitate, a subliniat Dumitru Bran, președintele C.J.C.E.S. Vaslui. O participare de excepție (n.n. — recunoscută unanim de specialiști și public)

țării. Să consemnăm și un exemplu. înainte și după programul susținut pe scena Casei de cultură din Vaslui de către corul mixt al Asociației corale „Al.I. Cuza" din Ruginoasa, județul Iași, am discutat cu interpretul formației corale și instructor artistic al formației de dansuri, interlocutorul nefiind altul' decit primarul comunei, Florin Gîdea. El ne-a spus : „Țăranii noștri știu nu numai a munci. Intelectualii satului, de asemenea, se află

cerc totuși un sentiment de regret că unitatea noastră nu este reprezentată de vreo formație cultural-artis- tică. Experiența din aceste zile o voi transmite cu siguranță și tovarășilor mei de muncă din întreprindere"....Participarea numeroasă a formațiilor corale ne-a determinat să solicităm opinia unui membru al juriului, respectiv compozitorului Liviu Comes : „O primă opinie pe care o pot exprima acum, la cîteva clipe

ce a dat autenticitate manifestării și — de ce nu — a adus un plus de frumusețe atmosferei. Bine este că se valorifică creația oamenilor din aceste județe ale țării, care iubesc deopotrivă munca și cintecul patriotic, popular. Aș dori să spun că un cîștig scena tival carea

VASLUI

Programe cu bogat conținut
de idei, cu înalt mesaj

educativ
o semnalează cea măi nouă formație artistică din județul Vaslui. Este vorba de corul bărbătesc cu acompaniament de fanfară de la căminul cultural Ivănești, cu un repertoriu semnificativ: „Te cint partid" de M. Neagu, „Sună codrule din frunză" de N. Balan, „Odă lui Ștefan", aranjament de N. Balan, care este și dirijorul formației. Valorificarea frumuseții și conținutului folclorului județului Vaslui, prin aducerea pe scenă a unui număr sporit de rapsozi, revitalizarea întregii game de instrumente populare, participarea colectivelor muncitorești prin formații și calitatea programului sînt doar cîteva laturi definitorii ale afirmării vasluienilor in confruntarea republicană".Sint suficiente argumente care ne-au întregit convingerea că la „centrul" Vaslui cele trei județe și-au valorificat bine potențialul cultural-artisțic de care dispun, spiritul creator al oamenilor din orașele și satele acestor zone ale

printre ei, atît pe scenă, precum și în viața satului. Cu toții își exprimă puternicele sentimente de dragoste și atașament față de partid, de țară și eroii săi, fată de viața nouă pe care o trăiesc, prin cint și vers, în program avem corale „Partid iubit" de D.D. de eroi" „La Moldova" te. ‘ '
piesele erou, partid Botez, „Țară d^ S. Vînătoru, “ de C. Arvin- Codrule, frunză galbi- nă“ de FI. Comișel. De asemenea, clorului printr-o populare...'Bogăția de idei, înalta ținută interpretativă a reper- toriilor au adus în prim plan și opinii pe care le-am solicitat unor specialiști, membri ai juriilor, reprezentanți ai oamenilor muncii. Muncitorul P. Miluță, de la întreprinderea de ventilatoare și reductoare vaslui: „Este pentru mine un minunat prilej să apreciez faptul câ oameni care muncesc in unități industriale, pe ogoare fac amatoare de calitate.

valorificarea fol- locai o realizăm suită de dansuri «

artă în-

de la încheierea întrecerilor etapei interjudețene de la Vaslui — un adevărat maraton cultural-artistic — vizează precizarea unor note distincte ce dau contur saltului valoric al ediției a doua, față de prima, a „Cintării României". Deși este vorba de ambele laturi, cantitative și calitative, vreau să mă refer la cea de-a doua. Mai întîi. vreau sâ spun că formațiile laureate la precedenta ediție, acum s-au prezentat mai bine. Alături de ele — ceea ce ne bucură foarte mult — au apărut și altele noi, cu potențial artistic, interpretativ și repertorial ridicat. Cintecul patriotic, revoluționar, îmbinat cu cel ce exprimă diverse stări sufletești, cu cîntecele tradiționale, cu compozițiile noi, creații specifice zonei, după opinia mea, a fost bine reprezentat. Remarcând insistența pentru promovarea muzicii corale, la fel de lăudabilă este stimularea fanfarelor — au fost destule și de la sate, și de la orașe — ceea

mai mare al Întrecerii de pe impresionantului fes- îl constituie amplifi- activității artei toare în întreprinderi sate"....Cele două zile de curs cu participarea mațiilor muzical-coregrafi- ce, de teatru, montaje literare, satiră și umor, estradă și muzică ușoară, a cineamatorilor și teatrelor de păpuși au fost prefațate de organizarea și vernisarea a trei expoziții — de artă plastică, de artă fotografică — la casa de cultură, și artă populară — la muzeul vasluian. Valențele creatoare ale celor trei județe ne-au fost succint dimensionate de Tancred Bă- nâțeanu, director adjunct al Muzeului satului și de artă populară București. „La actuala ediție s-au căutat și s-au găsit forme, mijloace de exprimare mai directă. Să reținem de asemenea că autenticitatea celor mai multe lucrări poartă amprenta permanenței, a deplasării artistului la izvorul creației. Privind cri- . tic fenomenul la care participăm, este important să spunem că am întilnit și unele creații, unele genuri, cum sînt cele exprimate prin ceramică, împletituri, lemn, fier, care nu au fost suficient de bine valorificate și, evident, nici prezentate la justa lor valoare, a cerințelor pe care noi le promovăm în artă". Criticul de artă Radu Ionescu, pe care l-am întilnit la salonul de pictură și sculptură, ne-a declarat : „Am sentimentul că de data aceasta sînt destule motive să apreciem că amatorii au găsit mai multe formă și mijloace de comunicare mai directă cu arta. Așa se explică și paleta mai largă de forme de exprimare artistică și de idei interesante".

ama-și la

teatre

Scenâ din spectacolul „lancu Jianu" în premieră la Opera Română 
din Timișoara

însemnări despre
CARTEA MUZICALĂ

Citeva recente apariții editoriale readuc 
in atenția amatorilor de muzică numele 
unor autori pentru care scrisul muzicolo
gic nu înseamnă doar cercetare științifică 
ci, în egală măsură, și vocație literară : 
George Sbârcea, Doru Popovici, Viorel 
Cosma. Rostul literaturii muzicale, impro
priu numite de „popularizare", nu mai tre
buie demonstrat. In acțiunea de educare a 
gustului estetic, marele public are nevoie 
de asemenea scrieri prin care este atras 
spre arta sunetelor prin intermediul unor 
redări agreabile a subiectelor. De la Ro
main Rolland încoace, acest tip de litera
tură și-a demonstrat eficiența și 
audiență, dezvăluind nu . arareori 
virtuți artistice confirmate de succesul în 
fața publicului. Rămîne de văzut dacă 
orice subiect este propice acestui mod de 
abordare și dacă rezolvările propuse mul
țumesc totodată amatorul și profesionis
tul. In cazul volumelor la care ne refe
rim, credem că ambele cerințe își află un 
răspuns pozitiv, ele adăugîndu-se unor 
realizări anterioare și alcătuind un fond 
artistic pe care deceniile următoare vor 
trebui să le consemneze drept un capitol 
aparte în istoria

, disciplinare.

mensiune tragică George Sbârcea o sugerează. invitînd la meditație pe multi creatori si. neîndoios, pe multi operă. amatori detotul altă e- multitudine
larga 
certe

scrierilor literare inter-

Crăciun LĂLUCI
corespondentul „Scînteii1

în a e-

Sculptori ai lemnului
Expozițiile Ion TOLAN (Arad) și KOS Andrâs (Cluj)Autor al cîtorva monumente din Arad, Timișoara, Șiria, Hâlmagiu și Brad, ca și al frontonului ce împodobește teatrul din orașul de pe Mureș, .harnicul sculptor arădean Ion Tolan folosește în expoziția lui, ca material de lucru, exclusiv lemnul de nuc (rezistent, se lasă greu supus, dar suprafața-i netezită capătă căldură și o vibrație tainică) și cel de tei (mingiios, mai deschis la culoare, mai docil), ceea ce conferă expunerii sale un caracter unitar, îngăduindu-ne să-i cunoaștem preocupările și deplina înțelegere pentru însușirile specifice acestui străvechi material al sculpturii. Prin respectarea arhitecturii vegetale a trunchiului, cu sinuozitățile fibrelor sale, a căror decorativitate naturală este pusă expresiv în va-

loare printr-o netezire a- tentă a suprafețelor, iar altădată, dimpotrivă, printr-o reliefare a nodurilor și contorsionărilor copacului, .................ză în celor sale de expresie, devenite acum, după trei decenii de susținută activitate, mai nuanțate, mai suple și deci mai convingătoare. Căutind să reducă forma la citeva elemente esențiale, în stare să definească o stare sufletească, un sentiment sau o idee și totodată să-i exprime lirismul, încîntarea resimțită adesea in fața motivului investigat, Tolan merge spre sinteză, odată cu diversificarea preocupărilor sale tematice.De la semețul, impunătorul cap al Voievodului Unirii, în ale cărui dirze trăsături deslușim și o notă de tragism, la duiosul, delicatul sentiment matern din împlinire, sau la grația adolescentină, in formare, a celor trei Torsuri, și fiînă la impresionantul chip, parcă răvășit de furtunile istoriei, al Regelui trac Oiagros, sau la tensiunea, concentrarea lăuntrică ce-i reliefează forța gindirii, din Marele Condei (Cărturarul) — sculptorul vădește un larg registru de posibilități în tratarea diferențiată a lemnului, prin care izbutește să comunice un suflu umanist, o nobilă aspirație spre un ideal de frumusețe tate.

artistul înregistrea- un vizibil maturizarea progres mijloa-

și spirituali-
★îndeosebi ste- este mai re-

„Marele condei" de ION 
TOLAN

Folosind jarul, care zistent la dăltuit și totodată mai aspru în fibra lui, mai puțin mingiios,

dar numai în aparență mai rece, clujeanul Kos Andrâs expune 36 de sculpturi, mai ales figuri întregi, dar și portrete, intr-o altă viziune, fără a netezi cu migală suprafețele, care dobindesc astfel o expresivitate mai frustă, însăși forma naturală a lemnului tistului o calitate a pozițiile du-se, aproape toate, geometrie, într-o coloană cilindrică, conferind astfel personajelor o anume ținută, o firească demnitate umană. O îndelungată expresivitate în materie l-a familiarizat cu virtuțile lemnului, căruia îi explorează cu rezultate remarcabile însușirile naturale, precum culoarea, densitatea, nervurile.Se cuvine cred evidențiată ingenioasa utilizare, în mai multe cazuri, a unei părți din buștean pentru a semnifica o draperie, un prosop (După baie) sail un fel de fundal (Adolescență, Ritm ș.a.) din care se desprind, ca un altorelief, siluetele umane, iar altă dată, soluție și mai originală, un acoperămint, ca o streașină, deasupra capetelor. Kos sporește astfel plasticitatea lemnului, lăr- gindu-i posibilitățile de expresie. în tratarea lui dovedește că poate sluji o problematică mai complexă, intruchipind o. mare diversitate de sentimente. Sculpturile sale au o anume robustețe lăuntrică. Ușoarele stilizări, alungi- rile cerute de înseși rotunjimile trunchiului de copac (care nu îngăduie reveniri sau adăugiri, ca în cazul lemnului) nu le

ii impune ar- riguroasă verti- siluetelor, com- sale inscriin- ca „Portret" de KOS ANDRÂSștirbește sobrietatea, chiar cind. pentru a sublinia anumite elemente ale figurii, artistul adaugă lemnului o culoare discretă. Uneori cioplește in planuri mari, cerute de temă,ca în cazul Tipografului, alteori finisează îndelung formele, dovedindu-se un remarcabil portretist.Statornic figurativ, adu- cînd în lucrările lui o notă specifică Transilvaniei, Kos își dedică eforturile întruchipării unor sentimente general umane și sociale, sugerind cu mijloace plastice convingătoare unitatea familiei, bucuria maternității, rodnicia muncii, puritatea visătoare a adolescenței, împlinirile iubirii. El își aniversează astfel anul a- cesta patru decenii de activitate, în deplină maturitate a mijloacelor de expresie.
★La galeria „Tribuna" din același oraș, tinărul Mihai-Eugen Marinescu expune, sub genericul „Curtea veche", un ciclu de portrete in clar-obscur, evocînd cu mijloace bine stăpînite o serie de tipuri specifice Bucureștiului de altădată.

Marin 
MIHALACHE

slatina Un cenaclu de arte plasticeUn cenaclu constituie, înainte de toate, o comunitate de aspirații, de strădanii închinate unui țel : ne-am reamintit acest elementar adevăr asistind la înființarea cenaclului tinerilor absolvenți ai institutelor de artă ce activează in județul Olt, marcată de o expoziție organizată la Casa de cultură din Slatina.Cenaclul din județul Olt numără, deocamdată, 16 membri. (Deocamdată, fiindcă numărul absolvenților este dublu). Sint tineri și foarte tineri. își doresc o artă de largă respirație, originală in concepție și modalități de exprimare.In expoziția de la Slatina, fastuoasele „Porți“ — tapiserie de Constantin Petrașchievici — păreau să fie chiar simbolul de ctitorie al cenaclului. Expozanții se apleacă cu dragoste asupra unor momente din istoria patriei, evocîndu-le cu simț al monumentalului in tapiserii : Ro- dica Bălaj, Carmen Badea, Claudia Udrescu, loan Burcea. Meditînd a- supra omului, a destinului său, pictori ca Ion Iovan, Ferenczi Carol și graficiană Cristina Bacicu caută întrupări în metafore compoziționale. O altă temă preferată pentru valo-

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală

10,00 Profil teatral
11.10 Șoimii patriei
11.20 Muzică populară ,
11,40 Atenție la... neatenție
12,00 Album coral
12.20 .Telex
12.30 închiderea programului

Telex
Teleșcoală
Curs de limba germană
Tragerea Pronoexpres
Gala antenelor — Moldova (II)

18.30 România pitorească
1001 de seri
Telejurnal
„Stelele gimnasticii românești". 
Reportaj
Noi, femeile !
Telecinemateca. Ciclul „Mari re
gizori, mari actori" — „Colinele 
mîniei"
Cintarea României
Telejurnal

PROGRAMUL 2------ irnal19,00 Telejurnal
19,30 Desene animate : Woody, ciocăni- 

toarea buclucașă
Studio T ’79
Muzică populară
Telex

20.20
20,50
21.15
21.20 Muzică de cameră

I

rile sale expresive, portretul, este prezentă în creația Păscuței Iovan, a lui Traian Zorzoliu și Dinu Petra. Din lumea mirifică a naturii, Paula Tudor alege pentru pînzele sale delicate flori, iar Dumitru Rotaru sculptează în lemn furnici și prigorii. Poezia peisajului natal, cu tandre aduceri aminte sau dramatice învolburări, este evocată de penelul

Simonei Lupașcu, al lui Nicolae Truță, Paul Tudor.Statuarea cenaclului din județul Olt demonstrează încă o dată capacitatea Festivalului național „Witarea României" de a descoperi și a pune în circuitul național valori de pe întreg cuprinsul țării.
Adriana STOICAFoto : Cristina Bacicu

„Falansterul" — producție a Casei de filme Unu — (scenariul lui Florian Avra- mescu și Nicolae Dragoș) aduce in actualitate un chip și un moment important al gindirii și experienței social-politice românești. Baza solidă a acestui demers e dată de popularizarea inspirată și fructificarea curajoasă a documentului istoric.Despre începuturile timpurii ale mișcării socialiste românești și despre manifestările socialismului utopic la noi există in biblioteci mai multe studii și citeva cărți. Totuși, se știe încă destul de puțin despre „falansterul de la Scăieni" și mai ales despre inițiatorul său, Teodor Diamant.Pornind pe firul vieții, din momentul reîntoarcerii eroului, pe Dunăre, de la studiile făcute la Miinchen și Paris, filmul recrează imaginea intrării unei existențe în zodia luptei sociale și căutării febrile ; tabloul propagării unei credințe ; al nașterii. înfloririi și eșecului unei experiențe punzătoare ei....Pe vaporul care dreaptă spre _află Diamant și frații Golești ; pe mal se zăresc primele imagini ale pămintului natal : printre cei veniți să ureze călătorilor bun venit; scenariștii îl identifică și pe Nicolae Bălcescu. Drumul spre Golești (conacul unde în film mai trăiește printre tabieturi orientale și „nemțești" boierul Dinicu) luminează mai mult decit un peisaj geografic, peisajul unei mari suferințe umane. Imaginea realistă și simbolică în același timp a unor ținuturi sărace, cu forțele sleite, intrate parcă în descompunere, în care persistă cumplite relații feudale, în care iobagii sînt tratați cu acea cruzime ce pare a depăși orice imaginație, pe care o evoca „în

cores-seGiurgiu inse

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Un fluture pe lampă — 
19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : VALEN
TIN GHEORGHIU prezintă ciclul 
„De la Bacii la Enescu". O isto
rie a muzicii de cameră in capo
dopere. Programul XIV. BRAHMS 
— 20.
• Opera Română : Liliacul — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Elisabeta I — 19,30.
• Teatrul 
Chaillot —
• Teatrul
— 19,30.
• Teatrul
gheru) ; Mița in sac . .
Studio) : Cinci romane de amor
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Glu- 
lești) : Haina cu două fețe — 
19,30. (sala Majestic) : A cincea 
lebădă — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia
— 19.30. ,
• Teatrul „Ion Creangă" : Re
creația mare — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Frații 
Criș — 17.
• Circul București : Năzdrăvă
niile urșilor — 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Cercul In patru colțuri — 19,30.

Mlc : Nebuna din
19,30.
de comedie : Cinema

„Nottara" (sala Ma- 
19,30, (sala

cinema

• în momentul care întreaga tară trăit semnificative venimente aniversare,apariția unei istorii a cintecului patriotic ro- rtiânesc își află pe deplin rostul. Viorel Cosma finalizează 'în volumul DE LA CINTECUL ZAVEREI LA IMNURILE UNITĂȚII NAȚIONALE (ed. Facla) o seamă de cercetări întreprinse de mai multi ani. privind cîntecele veacului zată cu simt al sociale, această istorie aduce numeroase lămuriri privind epoca lui Tudor Vladimirescu. anul 1848. Unirea Principatelor. războiul pentru Independență, momentul unirii cu Transilvania. Descoperim acum că multe cînte- ce au circulat pe o arie geografică extinsă. că unele au suferit numeroase transformări. că nu a existat nici o clipă de luptă pentru dreptate și neatîrnare fără muzică. O asemenea demonstrație este pasionantă. iar realizarea, în acordurile multiple ale Festivalului „Cîn- tarea României", il onorează pe semnatarul ei.

pâtriotice ale trecut. Reali- un pregnant semnificației

• FABULOASA A- VENTURA A„CAVALERIEI RUSTICANE" (ed. Muzicală) este

pentru George Sbârcea continuarea unei mai vechi pasiuni pentru opera veristă italiană, atît de sugestiv descrisă si explicată în monografia dedicată lui Giaccomo Puccini. De astă dată, Pietro dintre iluștri cu untin darnic in succese de durată, dar cu o la fel de ardentă dragoste pentru muzică. Evoluția artistului de-a lungul vieții sale impresionează prin efortul cu care el a încercat. decenii de-a rin- dul. să realizeze o creație demnă de gloria operei romantice italiene. Explicindu-i frămîntările. autorul parcurge, în binecunoscutul său stil de povestitor identificat cu martorul epocii, drumul lui Mascagni, aducînd o necesară cunoaștere a realizărilor sale astăzi aproape uitate. Dar. așa cum precizează George Sbârcea. „succesul disproporționat al primei opere a jucat un rol negativ în evoluția sa artistică. El a încercat să se ia la întrecere cu această capodoperă a sa... fără a continua si a dezvolta filonul descoperit prin ea. ci năzuind cu stinație să afle 
ceva...“. Un ideal împlinit, a cărui

eroul este Mascagni, unul contemporanii ai lui Puccini, destin mai pu

ob- 
alt- ne- di-

• O cu pocă, o de personaje, evoluții spectaculoase ce își așteaptă redescoperirea. iată itinerarul pe care îi parcurge Doru Popovici in MUZICA RENAȘTERII ITALIENE. Volumul continuă ca idee alte călătorii muzicale în consemnate de autor în ultimii ani (Flan- dra. Franța, Spania...), oferindu-ne de fapt o accesibilă versiune de istorie a muzicii. A- pare deosebit de interesantă tehnica de e- vocare. împletită de Doru Popovici cu propriile concluzii fată de muzica la care se referă. Nu este vorba neapărat de o muncă de cercetător, deși ea nu lipsește din paginile volumului. Mai importantă este însă reașezarea valorică a creatorilor si operelor reprezentative după un criteriu subiectiv de apreciere, criteriul unui compozitor care a înțeles lecția istoriei. Ceea ce este bun rezistă timpului si se constituie drept pildă pentru urmași, nici un efort nu a fost inutil pentru muzician, dacă acest efort a fost închinat omului. Recunoaștem aici o profesiune de credință ce îl animă pe Doru Popovici și în calitate de romancier muzical, si în cea de compozitor. Citindu-i recentul volum. in memorie reveneau fascinantele sonorități din poemul său Omagiu lui Palestrina. întărind astfel convingerea că a- ceastă carte, publicată de editura Muzicală, exista în inima artistului Doru mai demult, rioada perind tului, timpul mânui, prietenul marii zici.

timp.

Popovici ___ din pein care, desco- comorile trecu- a înțeles că nu este dusei, dimpotrivă, mu-
Dr. Griqore CON- 
STANTINESCU

CRONICA FUMULUIsemnare a călătoriei mele". Imaginea unei țări bintuite de molimă (ciuma și moartea fac ravagii printre oamenii sărmani, neocolind nici boieri ca Bălăceanu). Imaginea unui neam de bă- jenari, impinși pe drumuri de sărăcie, de . asuprirea turcească, dar animat de credința intr-o viață mai bună și speranța zidirii, cîndva. a unei cetăți propice omului (grupul, impresionant, al aromânilor, care vor adera, o vreme, la „Santa cetate"). Aceasta este țara în care intră, au-

tice și dg către dramatice contradicții interioare. Imaginea în care porțile „zidirii" devin baricade și ultimii membri ai „raiului", ultimii „rezistenți" ai așezării de la Scăieni sînt îm- pușcați fără milă de oamenii agiei, ca niște opozanți politici primejdioși, este tragică. La fel de tragică pare ideea că falansterul se prăbușește mai înainte, lovit dinăuntru de berbecii unui fanatism absurd, al unei sciziuni dogmatice sterile, al unui ortodoxism abstract, al totalei incapacități a uno-

• Furtuna de zăpadă : PATRIA
— 14,30; 16,30; 18,30; 20,15.
• Rodeo : SCALA — 14; 
18,30; 20,45, FESTIVAL — 14 
18,30; 20,45, FAVORIT — ‘ 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Falansterul : CENTRAL
19, FEROVIAR — 9; 12; 16; 19.
• Dansul tobelor : LUCEAFĂRUL
— 14; 16,45; 19,30, la grădină — 
19,45, BUCUREȘTI- — 14; 16.45; 
19,45, MODERN — 9; 11,45: 14,30; 
17,15: 20,15, la grădină — 19,45.
• Nick Carter superdetectiv (în- 
cadrul „Zilelor filmului ceho
slovac") : CINEMA STUDIO — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
• A fost regăsită compania a 7-a:
SALA PALATULUI — 17,15: 20,
MELODIA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20,15, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18: 20.15.
• Nea Mărin miliardar : VICTO
RIA — 14; 16; 18; 20, DRUMUL 
SĂRII — 14; 16; 18: 20.
• Prietenii copilăriei mele : CA
PITOL — 14; 16; 18,15; 20,15.
• Aventurile maimuței Nulty — 
9; 10,45; 12.30; 14,15, Expresul de 
Buftea — 16; 18; 20 : DOINA.
• Reintilnirea prietenilor de luptă: 
TIMPURI NOI — 14; 16; 18; 20.
• Viața merge înainte : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15 GIULEȘTI — 9; 11; 13,15;
15,30: 17,45; 20.
• Vis de ianuarie : COTROCENI
— 15; 17.30; 20. FLAMURA 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Inocentul : GRIVITA — 9; 
14.30; 17,15; 20, FLOREASCA 
11,30; 14; 16,30; 19,30.
• Călușeii — 11,45, Caravaggio — 
14; 16,15. Program de viată — 18,30;
20.30 ; CINEMATECA.
• Ciocolată cu alune : BUZEȘTI
— 15; 17,30; 20, MUNCA — 15,30; 
17,45; 20.
• Inspectorul Harry : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Inspectorul și braconierii : BU- 
CEGI — 14; 16; 18; 20, la grădină
— 19,45, ARTA — 15,45; 18; 20,15.
• Brațele Afroditei : LIRA — 15; 
17,30; 20, la grădină — 20.
« Clipa : FERENTARI — 15,30; 19.
• Al patrulea stol : PACEA — 15; 
17,30; 20.
• Omul cu masca de fier : VOL
GA — 14; 16,15: 18,30; 20.30.
• Ecaterina Teodoroiu : POPU
LAR — 15,30; 17,45; 20.
• Substituirea : VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.
• Un om în loden : AURORA — 
14; 16; 18; 20, la grădină — 19,46, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20,15, la grădină — 19,45.
• Addio piccola mia : MIORIȚA
— 15,30; 17,45; 20.
• Prima iubire : COSMOS — 16;
17.30 : 20.
• Lanțul amintirilor : FLACĂRA
— 14,30; 17,30; 20,30, la grădină
— 20.
• Cine nu-1 cunoaște pe Kadkln: 
PROGRESUL — 14; 16; 18; 20.
• Cobra : GRĂDINA CAPITOL — 
19,45, GRĂDINA TITAN — 19,45.
• Police Python 357 : 
BUZEȘTI — 19,30.
• Napoli se revoltă : 
FESTIVAL — 19,45.
• Detectiv particular : 
ARTA

9;

16,15
16.15
11.15

15,30;

»;
11,45 
— £

gradina

GRADINA

GRADINA

situații distincte. Lipsește gradația dramatică necesară. însă carențele acestui film țin mai ales ambiția vel pei de baj _ ____să lărgească cimpul puterii de sugestie al cuvîntului, să mărească impresia de adevăr. Această ambiție.— nobilă, interesantă teoretic, binevenită in principiu în peisajul filmului românesc — este însă departe de a fi susținută de capacitatea

mai regizoruluiStiopul și sale de a propune cinematografic
deSa- echi- operatoriun lim- care

a

„Falansterulii

reolat de faima de a fi adeptul și promotorul ideilor noi ale fourierismului (despre care scrisese și o carte), Teodor Diamant.Facem cunoștință treptat cu „un om rar între puțini, cultivat pină la erudiție, generos pmă la sacrificiul de sine, consecvent în convingerile sale“, cum îl caracteriza Z. Ornea. îl vedem, grație autorității sale spirituale, fascinației pe care o exercită noblețea, forță credinței, entuziasmul său — cîștigîndu-și partizani. Mai mult decit istoria unei vieți (fragment de bildungsroman), filmul este istoria falansterului și prin extensie a experimentării unui model considerat a aparține „Societății viitoare".Falansterul de la Scăieni, în filmul lui Florian Avra- mescu și Nicolae Dragoș, film interesant îndeosebi prin substanța lui politică, va fi subminat de caracterul lui utopic în raport cu stadiul dezvoltării social-poli-

ra de a înțelege și opera adaptarea teoriei fourierisle Ia condițiile specifice țârii noastre. în acest context, tocmai realismul, luciditatea, yocația faptei aureolează ținuta intelectuală, calitatea morală și generozitatea umană împinsă pină la uitarea de sine și sacrificiul vieții lui Teodor Diamant.Filmul nu fructifică însă decit în parte propunerile cele mai importante și interesante ale scenariului.Ar fi incorect să nu remarcăm că însuși scenariul are inegalități, că, dincolo de valorificarea fericită a multor date și sugestii documentare. el conține și părți de ficțiune mai nein- chegate ; că dincolo de „o viață pentru o idee" există și o „viață romanțată" nu prea inspirată, că dincolo de atîtea personaje importante există și unele inutile, cu o funcție mai mult decorativă. De asemenea, în partea a doua, ideile nu se încorporează satisfăcător în

practică a finalizării ei. Incontestabil, „Falansterul" are o structură complexă. Am numi-o într-adevăr simfonică, dacă alternarea scenelor mute cu cele vorbite ar fi mai subtilă și dacă, de pildă, nu te-ai trezi cu o piesă folk pe nepusă masă. Incontestabil, „Falansterul" conține imagini colorate, de o mare sugestie plastică (la care a contribuit și mobilitatea camerei „manevrate" de Ion Anton, Sergiu Roman și inspirația celor ce au stabilit spațiile scenografice). Savel Stiopul încearcă să exploreze, dincolo de psihologii, stări sufletești (cea mai interesantă fiind starea revoluționară). El adaugă perspectivelor, situațiilor, lucidității dialogului un interesant, veridic element de indeterminare, sugerind neliniștea căutării, el prelungește dramatismul într-un autentic fior poematic.Totuși, mai mult decit realizări, sesizezi intenții, regizorul (a cărui metodă interesantă teoretic se dove-

dește... utopică în practică) pare un ucenic vrăjitor căruia îi scapă mereu cite ceva : măsura lucrurilor și a secvențelor, gustul (scenografului care imaginează costume și interioare, ori al unui actor cu gesturi exagerate), verosimilul unor imagini (chiar dacă ele se vor și simbolice). justețea tonului și naturalețea replicii (mai ales cind eroii sînt Bălcescu, He- liade etc.), consecvența și claritatea limbajului cinematografic. Oricîte justificări teoretice s-ar căuta — folosirea (abruptă și aglomerată) a transfocatorului combinat cu travlingul e obositoare și nimic mai mult. Oricît de interesant — happeningul presupune actori bine exersați in acest sens, animați de un autentic spirit de echipă — ca să nu mai vorbim că amestecul unor compoziții actoricești de tip clasic (Liviu Ciulei, Vasile Nițulescu) cu altele, de fapt lăsate la voia intim- plării, dau efecte nefericite.O mare parte din forța spirituală și forța de atracție a „Falansterului" stă pe umerii interpretului principal. Adrian Pintea conferă lui Teodor Diamant nu numai o siluetă elegantă, de reală distincție, ci și o dimensiune interioară de mare noblețe, o ardentă fascinantă, insinuate deopotrivă in distincția și decizia gestului ori în vibrația și vigoarea replicii. El are, diferit de la scenă ia scenă, tensiunea căutării și liniștea certitudinii, patosul credinței în idealuri generoase și calmul afirmării și zidirii cetății ideale. Cum tînărul actor se află la primul rol de întindere în film, putem spune că debutul lui este marcabil prin forță. absolut re- maturitata și
Natalia STANCU
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TELEGRAMA

„DEZARMAREA
necesitate vitala a întregii

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-ml- nistru al Guvernului Republicii Socialiste România, a trimis dr. Bruno Kreisky o telegramă cu prilejul reînvestirii sale în înalta funcție de cancelar federal al Republicii Austria, prin care îi adresează, în numele guvernului român șl al său personal, felicitări cordiale, urări de sănătate și succes, exprimîndu-și convingerea că raporturile tradiționale de prietenie și conlucrare reciproc avantajoasă statornicite între România și Austria se vor dezvolta continuu, în interesul ambelor popoare, al consolidării păcii, destinderii și cooperării in Europa și în lume.

COMUNICATUL
9 9

ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia

(Urmare din pag. I)război cu consecințe imprevizibile pentru soarta tuturor popoarelor. Realitățile vieții internaționale arată astfel că înarmările nu slujesc decît cercurilor imperialiste, interesate in persistența relațiilor de tip vechi, de dominare și asuprire a celor slabi de către cei puternici. Generatoare permanentă de neîncredere și încordare, politica înarmărilor Stimulează, totodată, competiția pentru zone de influență și dominație, exercitind o puternică influență negativă asupra climatului politic internațional.în virtutea acestor realități, partidul și statul nostru, 'prin glasul tovarășului Nicolae Ceaușescu, subliniază cu toată fermitatea că a sosit momentul să se treacă de la declarații de intenții la acțiuni concrete, practice, menite să deschidă calea spre dezarmare. Așa cum se știe, ca o sinteză a orientărilor promovate cu consecvență de țara noastră, Congresul al XI-lea al partidului, sub îndrumarea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a elaborat un prof-am cuprinzător de acțiune, de- fi> 1 atît obiectivul fundamental — d< narea generală — cit și un an- san.„iu de măsuri parțiale, menite să ducă treptat la realizarea acestui deziderat major.Potrivit concepției secretarului general al partidului nostru, în cadrul eforturilor de dezarmare o atenție primordială trebuie să se acorde problemelor dezarmării nucleare. O asemenea prioritate este dictată de realitatea imenselor stocuri de arme nucleare acumulate pe glob, de primejdiile pe care ele, chiar și nefolosite, le generează pentru întreaga umanitate. Cu deosebită ință evidențiază tovarășul Nicolae Ceaușescu necesitatea stringentă a înghețării și reducerii bugetelor militare, efectivelor și armamentelor, ca o verigă principală menită să pună în mișcare întregul angrens^ de dezarmare. Această cerință este formulată pornindu-se de la analiza lucidă a realității contemporane, care arată că raportul de forțe pe plan internațional evoluează tot mai mult în favoarea popoarelor ce acționează împotriva războiului, a politicii de forță și dictat și deci nu există un pericol iminent de război justificind măsuri de escaladare a cheltuielilor militare.In ansamblul propunerilor de dezangajare militară și dezarmare prezentate de România se evidențiază ideea asumării de către toate statele a angajamentului de a nu mai amplasa noi trupe și armamente pe teritoriul altor state, angajament urmat de reducerea treptată a efectivelor și armamentelor străine. Așa cum arată tovarășul Nicolae Ceaușescu,

stăru-

Conferința de prilejul celei de-a 34-a eliberării Cehoslovaciei minația fascistă, la R.S. Cehoslovace din avut loc, marți, o conferință de presă.Au luat parte reprezentanți ai presei centrale, Agenției române de presă — Agerpres, Radioteleviziunii, precum și corespondenți ai presei străine acreditați în țara noastră.In cadrul conferinței, ambasadorul R.S. Cehoslovace, Lumir Hanak, după ce a subliniat însemnătatea istorică a victoriei de la 9 mai 1945, a evidențiat lupta popoarelor ceh șl slovac împotriva fascismului, contribuția ostașilor români și sovietici la elibe- rareț Cehoslovaciei. Vorbitorul a ară*/ j continuare că, sub conducerea partidului comunist, popoarele din țara sa au obținut importante realizări in înfăptuirea obiectivelor celui de-al XV-lea Congres al Partidului ComunistAmbasadorul tradiționale de între Partidul Partidul Comunist din Cehoslovacia, între cele două țări și popoare.
„Zilele filmului ceho- V OVOC" „Umbrele verii fierbinți" a fost lung-metrajul artistic care a inaugurat, marți seara, în Capitală. „Zilele filmului cehoslovac". Organizată cu prilejul celei de-a 34-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub dominația fascistă, manifestarea mai programează în Capitală, precum și în orașele Craiova și Slatina, alte două filme artistice, realizări recente ale cinematografiei din această țară : „Nick Carter superdetectiv" și „Cum se trezesc prințesele".în deschiderea spectacolului gală ce a avut loc la cinematograful bucureștean „Studio" au luat cuvin- tul scriitorul Platon Pardău și Jiri Rîbin, directorul întreprinderii „Ces- koslovensky filmexport".La spectacol au luat parte Aurel Duca, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, re-

omeniri" în județul Hunedoaraexperiența constituie cea mal bună dovadă că prezența trupelor străine nu poate asigura — și niciodată nu a asigurat — mai multă stabilitate și mai multă securitate, ci, dimpotrivă, din- totdeauna a fost un factor de instabilitate. De aceea, retragerea trupelor străine, desființarea bazelor militare de pe teritoriul altor state nu pot decît să contribuie la întărirea stabilității generale, la consolidarea destinderii.Totodată, o componentă esențială a dezangajării militare o constituie desființarea blocurilor militare. în volum sint reproduse numeroase luări de poziție ale președintelui României care scot în evidență necesitatea dizolvării simultane a N.A.T.O. și a Tratatului de la Varșovia, așa cum țara noastră, Împreună cu celelalte state membre ale Tratatului de la Varșovia, s-a pronunțat în repetate rînduri. Textele selectate în volum reliefează pregnant anacronismul blocurilor militare, apărute în perioada războiului rece și a căror existență are profunde consecințe negative asupra climatului politic general. Pe baza acestei realități, România a propus, ca o măsură tranzitorie, reducerea activității militare a blocurilor. De o deosebită importanță pe această linie este propunerea formulată de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind crearea intre cele două blocuri militare din Europa a unei zone în care să nu fie amplasate nici un fel de armate și armamente, unde să nu se desfășoare nici un fel de manevre și demonstrații militare — măsură menită să contribuie la diminuarea încordării, la consolidarea destinderii.Punînd în evidență legătura organică dintre dezarmarea generală șl dezarmarea regională, textele incluse în volum ilustrează preocuparea României pentru înfăptuirea unor măsuri efective de dezarmare pe continentul european. „Avînd in 
vedere că în Europa s-a concentrat 
un potențial militar, uman și mate
rial, fără precedent în istorie, care 
reprezintă un grav pericol pentru 
pacea întregii umanități, considerăm 
că pe primul plan trebuie pusă 
dezangajarea militară a continentului, 
fără de care securitatea este de 
neconceput" — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu. în acest sens este evidențiată cu toată puterea răspunderea ce revine statelor europene, celorlalte state prezente pe continent, în spiritul prevederilor Actului final de la Helsinki, pentru realizarea unor măsuri efective de dezangajare militară și dezarmare în Europa,Un alt capitol este consacrat problemei democratizării negocierilor de dezarmare. Pornind de la realitatea că negocierile de pină acum sint departe de a fi satisfăcătoare, în

volum se subliniază cu putere sitatea intensificării eforturilor ror statelor pentru oprirea înarmărilor și trecerea la elaborarea unor programe concrete de dezarmare. România a subliniat în repetate rînduri că o problemă de o asemenea importanță cum este dezarmarea, care privește în mod direct toate țările și toate popoarele lumii, își poate găsi soluționarea numai într-un cadru universal, prin participarea efectivă a tuturor statelor — mari, mijlocii și mici, indiferent de orinduire socială, de potențial economic sau militar. în volum se reliefează, astfel, rolul ce revine O.N.U., care, reunind cvâsitotalitatea statelor lumii, oferă cadrul cel mai potrivit pentru dezbaterea și soluționarea problemelor dezarmării. Sînt numeroase extrasele din cuvîntările președintelui României care evidențiază, în acest sens, importanța hotă- rîrilor adoptate la sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U., subliniind totodată necesitatea folosirii optime a cadrului nou, democratic de negocieri pentru ca acestea să se angajeze ferm și viguros pe calea acțiunilor practice, concrete.întregul volum se constituie într-o pledoarie convingătoare pentru mobilizarea largă a tuturor statelor, a tuturor popoarelor, a forțelor înaintate de pe întregul glob pentru înfăptuirea dezarmării. Pe parcursul volumului revine, ca un laitmotiv, ideea că stă în puterea popoarelor, a forțelor progresiste de pretutindeni să împiedice un nou război, să asigure realizarea dezarmării. „Po
poarele din întreaga lume — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
sint interesate în realizarea dezarmă
rii și în primul rînd a dezarmării 
nucleare, astfel îneît mijloacele ma
sive destinate înarmării să fie utili
zate în scopul dezvoltării economice, 
sociale și, totodată, să fie eliberată 
omenirea de primejdia unui război 
nimicitor. Tocmai de aceea cred că 
masele populare, popoarele pot și au 
misiunea să-și facă auzite acum 
glasul și voința, pentru a impune 
trecerea Ia măsuri practice, concrete 
în domeniul dezarmării."în virtutea acestei convingeri optimiste, profund mobilizatoare, secretarul general al partidului adresează apelul la acțiune unită a tuturor popoarelor, a tuturor forțelor înaintate ale contemporaneității. Un apel solemn. întărit de angajamentul României, al poporului român de a se manifesta cu și mai multă vigoare în marele front al popoarelor, în numele mărețului țel al făuririi unei lumi fără arme și fără războaie, unei lumi a păcii și progresului întregii umanități.

nece- tutu- cursei Săptămina literaturii 

și filmuluiUniunea scriitorilor, în colaborare cu comitetul județean de cultură și educație socialistă, comitetul județean U.T.C. și Casa de filme numărul 4, a organizat, în cadrul Săptămi- nii literaturii și filmului din județul Hunedoara, o suită de manifestări artistice, gale de filme, șezători literare, lansări de noi volume de versuri și proză, întîlniri cu cititori și cu spectatori.Au participat cineaști, actori, scriitori, membri ai asociațiilor de scriitori din București, Cluj-Napoca, Sibiu, Timișoara și Craiova.

în zilele Budapesta tetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia de prietenie, colaborare și asistență mutuală.La ședință au luat parte Petăr Mladenov, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Bulgaria ; Bohuslav Chnoupek, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste Cehoslovace ; Oskar Fischer, ministrul afacerilor externe al Republicii Democrate Germane ; Emil Wojtaszek, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Polone ; Ștefan Andrei, ministrul afacerilor _ .......... Socialisteministrul

de 14—15 mai 1979, la a avut loc ședința Comi-

* Dumitru ȚINU

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 și 19 mai. In țară : Vremea va fi 
în general frumoasă și în încălzire 
ușoară. Cerul variabil. Innorări mai 
accentuate se vor produce în sud-ves- 
tul țării, unde Vor cădea ploi de scurtă 
durată. In rest, ploi izolate. Vînt mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 3 și 13 grade, iar ma
ximele între 14 și 24 de grade. Izolat, 
în nordul țării, în primele nopți, con
diții de brumă. In București : Vreme 
în general frumoasă. Cerul va fi va
riabil. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura în creștere.

Concurs

presa.aniversări a de sub do- Ambasada București a

din Cehoslovacia.a relevat relațiile prietenie statornicite Comunist Român și

de

prezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, un numeros public.Au asistat Lumir Hanak, ambasadorul Cehoslovaciei la București, și membri ai ambasadei, precum și delegația de cineaști cehoslovaci aflată in țara noastră. Au participat, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați în România, alți membri ai corpului diplomatic.
0 delegațiea comitetului Oștilor Luptători Antifasciști din Republica Socialistă România, condusă de tovarășul Nicolae Guină, președintele comitetului, a făcut o vizită de schimb de experiență in Republica Federală Germania, la invitația „Reichsbund", organizație a victimelor și invalizilor de război, a pensionarilor și a urmașilor acestora. Delegația a vizitat orașele Hamburg, Bremen, Hanovra. Koln și Bonn și a fost primită de Rudolf Kleine, președintele „Reichsbund".
Expoziție. Gravuri cărți ilustrate italiene din colecțiile Bibliotecii Academiei Republicii Socialiste România, piese rare, de o deosebită valoare pentru istoria tiparului, a culturii în genere, sînt prezentate, incepind de marți, publicului bucureștean iubitor de frumos, prin intermediul unei expoziții. Organizată de Biblioteca Academiei, gazdă a manifestării, și Institutul italian de cultură din București, expoziția cuprinde incunabule, gravuri din epoca Renașterii și a manierismului, gravuri în clar-obscur, precum și în acva- forte datind din secolul al XVIII-lea, piese legate prin tematică de istoria țării noastre, de relațiile româno- italiene.După un cuvint de deschidere rostit de Jean Livescu, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, directorul bibliotecii, la vernisaj au rostit alocuțiuni acad. Ion Jalea, președinte de onoare al Uniunii artiștilor plastici, și Vito Grasso, directorul Institutului italian de cultură.La festivitate au fost de față acad.

Șerban Țițeica, vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România, reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, academicieni, alți oameni de cultură, un numeros public.Au luat parte, de asemenea, Ernesto Mario Bolasco, ambasadorul Italiei la București, șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

Ministerul Educației și învăță- mintului, Institutul de medicină și farmacie Iași anunță scoaterea Ia concurs a următoarelor posturi de la Facultatea de medicină : asistent (medic) la catedra I. disciplina Farmacologie, poziția 51, asistent (medic) la catedra VI, disciplina Fiziologie, poziția 66, asistent (medic) la catedra VI. disciplina Fiziologie, poziția 68, asistent (medic) la catedra VIII, disciplina Clinica psihiatrie, poziția 11.Candidații la concurs vor depune la secretariatul rectoratului institutului din Iași, strada Universității nr. 16, în termen de 15 zile de la data publicării acestui anunț in Buletinul Oficial, cererea de înscriere împreună cu actele prevăzute de Legea nr. 6/ 1969 privind Statutul personalului didactic din Republica Socialistă România, publicată in Buletinul Oficial. Partea I. nr. 33 din 15 martie 1969 și de Instrucțiunile Ministerului Educației și învățămintului nr. 84539/1969.Concursul se va ține la sediul institutului în termen de 15 zile de la data expirării termenului de înscriere. Cei care funcționează într-o instituție de învă- țămint superior sint obligați să comunice in scris rectorului acesteia înscrierea la concurs.Informații suplimentare se pot obține la secretariatul institutului.

externe al Republicii România ; Frigyes Puja, afacerilor externe al Republicii Populare Ungare, și A. A. Gromîko, ministrul afacerilor externe al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.în conformitate cu însărcinarea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, Comitetul miniștrilor, efectuînd un schimb de păreri asupra problemelor securității și cooperării în Europa, încetării cursei înarmărilor și ale dezarmării, a examinat, ținind seama de evoluția situației, . măsurile pentru îndeplinirea sarcinilor cuprinse în Declarația adoptată la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ de la Moscova, la 23 noiembrie 1978.1. în numele statelor lor, miniștrii au subliniat că evoluția evenimentelor internaționale a confirmat in întregime actualitatea concluziilor și importanța propunerilor conținute in Declarația din 23 noiembrie 1978, orientate spre asigurarea unor progrese reale în soluționarea problemelor radicale ale contemporaneității și, înainte de toate, a problemelor încetării cursei înarmărilor și ale dezarmării, lichidării conflictelor militare și a focarelor de încordare, adincirii destinderii.Miniștrii au reafirmat hotărîrea fermă a statelor reprezentate la ședință de a continua să militeze pentru transpunerea în viață a acestor propuneri, conlucrind strîns cu alte țări iubitoare de pace, cu forțele democratice și progresiste. Calea spre realizarea unor asemenea rezultate practice constă în tratative constructive între statele interesate, in căutarea stăruitoare și elaborarea unor soluții general acceptabile. în această activitate spre binele păcii este necesar să se manifeste perseverență, să se întreprindă măsuri practice active, să se depășească orice greutăți, ne- admițîndu-se nici un fel de intirzieri sau tărăgănări.2. în acest context, participanții la ședință au analizat sarcinile cele mai urgente legate de întărirea păcii și securității in Europa. Ei au subliniat că, in condițiile de astăzi, o acțiune majoră în această direcție, care corespunde întru totul Actului final al Conferinței pentru securitate. și cooperare in Europa, ar constitui-o încheierea, între toate statele participante la această conferință, a unui tratat privind nefolosirea primul, unul împotriva altuia, atit a armelor nucleare, cît și a celor clasice. încheierea unui asemenea tratat va întări în mod radical fundamentul politic și juridic al respectării în Europa a principiului nefolosirii forței sau amenințării cu forța, îi va spori eficacitatea și în acest fel va crea noi garanții împotriva declanșării de conflicte armate pe continentul european.în prezent s-au copt, de asemenea, premisele pentru extinderea măsurilor de întărire a Încrederii între state, pentru acțiuni concrete domeniul dezangajării militare Europa, în spiritul Actului final Conferinței general-europene. completarea măsurilor care se în-
în în al în

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL
Azi, meciurile din optimile „Cupei României"

Cuplaj atractiv pe stadionul Steaua din CapitalăAstăzi, pe terenuri neutre, se vor disputa meciurile din optimile de finală ale „Cupei României" la fotbal, competiție ce se desfășoară sub genericul „Daciadei".Iată programul jocurilor : la Cluj- Napoca : Politehnica Timișoara — S.C. Bacău ; la Sibiu : Politehnica Iași — Dinamo București ; la Brașov: Sticla Arieșul Turda — Gloria Buzău; la Pitești : Steagul Roșu Brașov — Dinamo Slatina ; la Cîmpulung Muscel : Jiul Petroșani — F.C.M. Galați ;

la Tirgoviște : Chimia Brazi — Universitatea Craiova. Toate partidele vor incepe la ora 16,00.Meciul din „Cupa României" dintre Steaua și Metalul București se va juca azi. pe stadionul Steaua din Capitală. incepind de la ora 14.30, in deschidere la meciul dintre echipa Sportul studențesc și formația Slavia Sofia, contînd pentru „Cupa balcanică" intercluburi la fotbal.Meciul dintre echipele Sportul studențesc și F.C. Argeș se va disputa la 3 iunie la Alexandria.
BOX:

„Echipa României se află în ascensiune"

La Deva, după strălucitul 
succes al gimnastelor 
noastre la campionatele 

europeneIeri dimineața, in Piața Unirii din Deva, numeroși locuitori ai municipiului, iubitori de sport, au făcut o călduroasă primire minunatelor noastre gimnaste „de aur" și excelenți- lor lor antrenori Marta și Bela Ka- roly. în sunetul trompetelor și tobelor pionierești, grupuri de școlărițe au oferit buchete de flori diei, Emiliei, Melittei și soților roly.Nadia Comăneci și antrenorul Karoly și-au exprimat din nou. funda recunoștință și mulțumire ducerii partidului și statului nostru pentru excelentele condiții de lucru și învățătură naște. (Sabin

Na- Ka-Bela pro- con-
create tinerelor gim- Cerbu).

MOSCOVA 15 (Agerpres). — în- tr-un articol consacrat recentelor campionate europene de box de la Koln. cotidianul sportiv „Soviețski Sport" scrie, printre altele : ..Antrenorul echipei române, experimentatul specialist Ion Popa, a trimis pe ringul de la Koln un grup de tineri pugiliști — Radu Daniel, Ilie Dra-

gomir. Valentin Silaghi și alții — care îmbină, intr-o manieră proprie, stilul avintat de luptă al predecesorilor lor cu o tehnică destul de ridicată și o varietate tactică. Echipa României se află in ascensiune și de la ea se poate aștepta mult la turneul olimpic de anul viitor, de la Moscova".

Tenisinternațional' femininîn turneulde tenis ce se desfășoară in aceste zile la Viena, cu participarea unora dintre cele mai bune jucătoare din lume, românca Virginia Ruzici a învins-o cu 6—2, 6—4 pe Ruta Geru- laitis (S.U.A.).

făptuiesc în prezent în conformitate cu Actul final, statele reprezentate la ședință sînt gata să cadă de acord asupra notificării prealabile a deplasărilor importante de trupe în această regiune, a marilor manevre militare aeriene în această regiune și a marilor manevre militare navale desfășurate în apropierea apelor teritoriale ale altor state participante la Conferința general-europeană. Statele reprezentate la ședință sint, de asemenea, gata să cadă de acord cu privire la neextinderea grupărilor politico-militare în Europa, la limitarea nivelurilor manevrelor militare și cu privire la extinderea măsurilor de încredere asupra regiunii Mării Mediterane. Ele sint gata să examineze în modul cel mai atent și alte propuneri îndreptate spre întărirea Încrederii între state și spre dezangajarea militară.Sarcina constă în aceea ca, deja în viitorul apropiat, să se treacă la dezbaterea și convenirea măsurilor practice de acest gen, ceea ce ar contribui la întărirea încrederii între state în Europa, la slăbirea confruntării militare, la diminuarea ulterioară a concentrării și la reducerea armamentelor pe continent. Statele reprezentate la ședință propun să se convoace, in acest scop, o conferință la nivel politic, cu participarea tuturor statelor europene, a S.U.A. și Canadei. Ele consideră oportun ca o astfel de conferință să aibă loc încă în anul 1979. Locul și data desfășurării conferinței ar putea fi convenite intre toate statele interesate pe calea consultărilor, la care țările participante la Organizația Tratatului de la Varșovia sînt gata să treacă neintîrziat.3. în numele statelor lor, miniștrii au exprimat insatisfacția față de lipsa unui progres real la negocierile de la Viena privind reducerea forțelor armate și a armamentelor în Europa centrală. Ei au remarcat că, în propunerile lor din 8 iunie 1978, țările socialiste au dat răspunsuri realiste la problemele-cheie ale negocierilor, ținind seama pe larg de considerentele altor participanți și, în acest propiere tuși, de N.A.T.O. la acesteMiniștrii au subliniat că, pentru a înainta rapid și cu succes la negocierile de la Viena, este necesar, totodată, ca și participants occidentali să manifeste bunăvoință.4. Miniștrii au declarat, de asemenea, că noii pași de intensificare a cursei înarmărilor, intreprinși in ultimul timp pe linia blocului N.A.T.O., se află in directă contradicție cu interesele destinderii și ale adincirii acesteia. în această privință, un pericol deosebit il constituie planurile de amplasare pe teritoriile unor țări vest-europene a armelor racheto-nucleare cu rază medie de acțiune, Îndreptate îrftpotriva obiectivelor de pe teritoriile statelor socialiste europene, precum și activizarea planurilor de creare și desfășurare a armei cu neutroni.Statele reprezentate la ședință sînt convinse că întărirea securității tuturor statelor în Europa trebuie căutată nu pe calea intensificării în continuare a cursei înarmărilor, ci pe calea limitării 'armelor racheto-nucleare și a armamentelor clasice, pe baza deplinei reciprocități. Ele consideră că in prezent există condițiile necesare pentru aceasta și, cum au afirmat in Declarația 23 noiembrie 1978, sint gata să pună eforturi împreună cu alte te in această direcție.Trebuie să fie clar însă că pentru obținerea unor rezultate pozitive în această direcție este necesară o abordare constructivă din partea tuturor. De aceea, statele reprezentate la ședință cheamă statele membre ale N.A.T.O. ca, în interesul securității țărilor europene, să nu ducă lucrurile spre înrăutățirea situației în Europa și creșterea încordării militare, să renunțe la măsurile de intensificare a cursei înarmărilor, să pășească ferm pe calea dezangajării militare și dezarmării.5. Miniștrii au reafirmat punctul de vedere al statelor lor potrivit căruia viitoarea reuniune de la Madrid. din 1980, a reprezentanților statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa este chemată să contribuie Ia consolidarea și adincirea destinderii, întărirea securității și dezvoltarea cooperării in Europa. Țările membre ale Tratatului de la Varșovia sînt gata să-și aducă contribuția lor constructivă la asigurarea desfășurării cu succes a reuniunii.în legătură cu aceasta? ei au subliniat că de cea mai mare importanță pentru succesul reuniunii de la Madrid este ca ea să se desfășoare într-o atmosferă de lucru, constructivă, care trebuie să se caracterizeze, înainte de toate, prin interesul tuturor participanților in realizarea unor rezultate practice. în conformitate cu aceasta, statele reprezentate la ședință se pronunță pentru ca lucrările reuniunii de la Madrid să fie concentrate asupra convenirii unor /măsuri pozitive, concrete privind aplicarea principiilor și înțelegerilor Actului final ca un tot unitar, inclusiv măsuri hotărite de dezangajare militară, precum și de dezvoltare și extindere a colaborării egale, reciproc avantajoase in domeniile economic, teh- nico-științific și cultural.

fel, au contribuit la o a- simțitoare a pozițiilor. To- aproape un an, statele nu dau un răspuns de fond propuneri constructive.an,

așa din de- sta-

Statele reprezentate Ia ședință consideră necesar să se asigure o pregătire aprofundată și temeinică a reuniunii de la Madrid și sînt gata, in acest scop, să întrețină contacte și să efectueze consultări bilaterale și multilaterale cu toate statele semnatare ale Actului final al Conferinței general-europene. în cadrul acestor consultări să poată fi examinată și problema nivelului de reprezentare a statelor la reuniune, pornindu-se de la importanța ' acesteia pentru cauza destinderii, securității și cooperării in Europa.O importanță deosebită pentru succesul reuniunii de la Madrid ar avea-o pregătirea constructivă și lucrările rodnice ale Conferinței general-europene pe problemele destinderii militare propusă mai sus.6. Exprimînd poziția principială a statelor lor privind necesitatea încetării cursei înarmărilor și a trecerii hotărite la măsuri reale de dezarmare, îndeosebi nucleară, miniștrii s-au pronunțat în unanimitate pentru intensificarea maximă a eforturilor, in scopul realizării cit mai rapide a unor înțelegeri practice referitoare la :— încheierea și intrarea în vigoare a noului acord sovieto-american privind limitarea armamentelor strategice ofensive și trecerea la următorul stadiu al tratativelor privind reducerea acestora ;— data și modul de desfășurare • tratativelor privind încetarea producției de arme nucleare de toate tipurile și reducerea treptată a stocurilor acestora pînă la lichidarea lor totală ;— interzicerea definitivă a folosirii armei nucleare, simultan cu renunțarea de către toate statele la folosirea forței in relațiile dintre ele ;— încheierea Tratatului privind Interzicerea totală și generală a experiențelor cu arma nucleară ;— adoptarea de măsuri privind întărirea garanțiilor statelor nenucleare, tarea la folosirea împotriva statelor arma nucleară și pe nu există asemenea arme și obligația de a nu amplasa arma nucleară pe teritoriile acelor state unde aceasta nu există în prezent.Participanții la reuniune au reafirmat că țările lor se pronunță hotărît pentru reducerea cheltuielilor militare de către statele care dețin cel ’ mai important potențial militar și economic. Ei cheamă să se treacă fără intirziere la tratative privind dimensiunile concrete ale unor asemenea reduceri, ca un prim pas pentru următorii trei ani sau altă perioadă inițială convenabilă pentru toți.Statele reprezentate la ședință se pronunță împotriva sporirii trupelor și armamentelor pe teritoriile altor state. Ele se pronunță pentru încheierea unor acorduri de reducere a trupelor și armamentelor, pentru întreprinderea de noi eforturi la scară internațională in vederea lichidării bazelor militare de pe teritoriile străine și retragerii trupelor străine de pe teritoriul altoi- state, pentru crearea de zone denuclearizate și zone ale păcii in diferite regiuni, inclusiv în Europa.Ele reafirmă că sînt gata să dizolve Organizația Tratatului de la Varșovia, simultan cu dizolvarea Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și, ca prim pas, să lichideze organizațiile lor militare, incepind cu reducerea reciprocă a activității lor militare.7. Miniștrii afacerilor externe au remarcat că, in ultimul timp, se fac noi Încercări de a submina' procesul destinderii, de a crea noi focare de pericol de război, de a dezlănțui campanii dușmănoase împotriva țărilor socialiste,1 de a ațîța vrajba intre popoare. Deosebit de periculoasă este, de asemenea, înviorarea în unele țări a activițății organizațiilor și curentelor neofasciste și neonaziste.Statele reprezentate la ședință sînt ferm convinse că toate aceste încercări sînt sortite eșecului, dacă statele iubitoare de pace și popoarele vor manifesta vigilența necesară, dacă le vor da riposta cuvenită și iși vor activiza prin toate mijloacele acțiunile lor în lupta pentru înaintarea in continuare spre o pace mai trainică în Europa și in întreaga lume.Statele participante la Tratatul de la Varșovia cheamă toate statele să edifice relațiile lor reciproce pe baza respectării stricte a principiilor adoptate de Conferința pentru securitate și cooperare in Europa : egalitatea suverană, respectarea drepturilor inerente suveranității ; nere- curgerea la forță sau la amenințarea cu forța ; inviolabilitatea frontierelor; integritatea teritorială a statelor : reglementarea pașnică a diferendelor ; neamestecul în treburile interne ; respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale ; egalitatea în drepturi a popoarelor și dreptul popoarelor de a dispune de ele insele ; cooperarea intre state ; îndeplinirea cu bună credință a obligațiilor asumate conform dreptului internațional.Statele socialiste reprezentate la ședință vor acționa, ca și pină acum, consecvent și neabătut, in interesul păcii, destinderii și colaborării internaționale.Ședința Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia s-a desfășurat intr-o atmosferă de prieteni» frățească și înțelegere reciprocă.

de securitate a inclusiv renun- armei nucleare care nu posedă teritoriul cărora

® AMONIAC DIN... 
NISIP. Sub influența luminii solare, nisipul din pustiuri poate transforma azotul din atmosferă în amoniac. Un cercetător american a constatat că o infimă cantitate de nisip bogat în dioxid de titan și în fier are capacitatea de a fixa azotul. De aici, concluzia sa că în natură se găsesc condiții asemănătoare cu cele utilizate în laboratoare, unde reacțiile fotochimice de acest fel sînt realizate cu ajutorul unor catalizatori formați din dioxid de titan și fier. După părerea lui, fixarea fotochimică a azotului ar putea deveni punctul de pornire pentru construirea în deșert a unor instalații industriale destinate fabricării îngrășămintelor necesara agriculturii. x

• FESTIVAL CANNES, 
1979 La Cannes se desfășoară, incepind din 10 mai, tradiționalul Festival internațional al filmului, care anul acesta se anunță deosebit de interesant, datorită calității peliculelor prezentate. Dintre acestea se evidențiază filmul „Cristos s-a oprit la Eboli", după romanul cu același nume al scriitorului progresist italian Carlo Levi, roman tradus, după cum se știe, și în limba română și care descrie viața mizerabilă a locuitorilor dintr-un sat din Mezzogiorno. Alte realizări cinematografice remarcabile sînt considerate a fi „Hair", în regia lui Milos Forman, un film-ale- gorie, după „musical“-ul de mare succes de acum cîțiva ani, în care răzbatea protestul tineretului american față de războiul din Vietnam ; „Apocalypse,

now" („Apocalipsul, acum"), de Francis Ford Coppola, de asemenea consacrat acestui război; „Woyzeck" (după celebra piesă cu același titlu a marelui dramaturg Georg Biichner), de regizorul vest-german. Werner I-Iezog ; și „Manhattan", un film psihologic despre drama cuplului în lumea occidentală, regizat de Woody Allen.
• UN VETERAN AL 

FLOTEI FLUVIALE. Vasul fluvial de pasageri „Riza". apar- ținind flotei fluviale a Republicii Democrate Germane, a împlinit 100 de ani. In ciuda vir- stei înaintate, nava a continuat să plutească pe Elba. Recent s-a hotărît ca „Riza" să ‘tie scoasă la pensie. Vasul va acosta într-un mic orășel — Ode- berg, unde va fi așezat pe un postament de beton. Aici își va începe o a doua existen

ță : va „îmbarca" din nou pasageri, de astă-dată vizitatori ai muzeului pe care-1 va găzdui la bordul său și care va înfățișa istoria navigației fluviale in R.D. Germană.
• NU FUMAȚI LA 

VOLAN I Organele sanitare din Franța avertizează asupra nocivității fumatului la volan. Potrivit cercetărilor întreprinse, după fiecare țigară consumată, toxicitatea gazelor din interiorul automobilului crește cu un grad, iar după patru, țigări, capacitatea de vizibilitate scade cu 20 la sută. In cursul anului trecut, 650 de oameni au murit și 17 000 au fost răniți în accidentele provocate de șoferii care fumau la volan.

• ÎNAINTEA LUI GA
LILEI. Cu 17 secole înainte ca Galilei să publice renumitul său „Dialogo dei massimi sistemi", savanții chinezi enunțaseră principiul inerției, bază a fizicii moderne. Această teză a fost susținută de curînd la Roma de prof. Fang Lizhi, de la Universitatea de științe și tehnologie din Beijing, în fața participanților la un seminar asupra perspectivelor ce se deschid fizicii actuale.

• A DOUA TINEREȚE 
A DIRIJABILELOR. Un grup de specialiști brazilieni a început recent elaborarea unui proiect de construcție a unui tip de dirijabil destinat regiuni

lor muntoase și păduroase. Ho- tărirea a fost determinată de faptul că actualele șosele sînt impracticabile pentru transporturi grele de material lemnos. Noul dirijabil iși va purta încărcătura pe calea aerului și o va descărca, tot pe calea aerului, direct in vapoarele de transport. Oferind dirijabilului o nouă îndeletnicire, specialiștii brazilieni îi asigură totodată cea de-a doua tinerețe.
• „VÎNĂTORII CU 

CLEȘTI". Agricultorii din provincia filipineză Batangas, in eforturile lor pentru combaterea unor insecte extrem de dăunătoare, au găsit chiar pe ogoarele lor un aliat natural: urechelnița. Cunoscută și temută de agricultorii europeni. pentru că taie cu cleștele său ascuțit petalele și staminele florilor unor pomi fructiferi,

această insectă este reprezentată în „țara celor 7 000 de insule din Pacific" printr-o specie care atacă larvele ce devorează măduva din tijele de porumb. Insecticidele nu au prea mare efect împotriva unor astfel de dăunători. în schimb, ure- chelnița nu ezită să se strecoare in galeriile săpate de larve pentru a le captura cu cleștii săi și a le distruge. Recurgind la ,.vî- nătorii cu clești", țăranii filipi- nezi obțin, fără insecticide, recolte agricole bune.
• PESTE PATRU MI

LIOANE DE COMBINA
ȚII CHIMICE. Dorind să cunoască numărul de combinații chimice existente în lume, ex- perți din Statele Unite au încredințat computerelor efectuarea calculelor de rigoare. Mașinile numerice au furnizat urmă

torul răspuns, valabil pentru luna noiembrie a anului 1977 : in lume se cunosc 4 039 907 combinații chimice. De remarcat insă că in fiecare săptămină numărul combinațiilor noi crește într-un ritm mediu de 6 000.
• SI PODURILE IM- 

BĂTRÎNESC. Renumitul pod londonez Tower, construit cu 85 de ani în urmă, incepe să dea semne de bătrinețe — anunță ziarele din Anglia. Construcția rezistă cu greu vibrațiilor produse de cele 35 000 de autocamioane. autobuze și limuzine care-1 străbat zilnic, traversind Tami- sa. Direcția transporturilor din Londra a luat unele măsuri de precauție, printre care interzicerea circulației pe pod a unor autocamioane mai grele de cinci tone și limitarea, in general, a numărului mijloacelor de transport pasagere la 4 000 pe zi.
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DEZBATERILE U.N.C.T.A.D. DE LA MANILA EVIDENȚIAZĂ: SESIUNEA COMISIEI GUVERNAMENTALE ROMANO-CHINEZE

Instaurarea noii ordini economice 
este in interesul tuturor statelorMANILA 15 — Trimisul special al Agerpres, Iosif Socaciu, transmite : în ședința de marți din cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a V-a Conferințe a Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, majoritatea vorbitorilor au reliefat preocuparea țărilor în direcția aplicării unor mă-' suri urgente și eficace din partea tuturor guvernelor în vederea restructurării actualelor raporturi și a reașezării lor pe baze noi, astfel incit să se dea posibilitate țârilor în curs de dezvoltare să depășească știrea de înapoiere economică în care se află.„Sîntem siguri că actuala conferință va adopta măsurile pe care le așteaptă milioanele de oameni și pentru care trebuie să ne unim eforturile în vederea stabilirii unei noi ordini economice internaționale" — a spus Amadou Diallo, ministrul comerțului, dezvoltării industriale și minelor din Volta Superioară. în acest sens, vorbitorul a relevat importanța pe care țara sa o acordă unor acțiuni ferme de sprijinire a eforturilor de dezvoltare a țărilor rămase în urmă, inclusiv transferului de tehnologii pe baze echitabile. Aceeași idee a fost reluată și de E. T. Mwa- munga, ministrul comerțului și industriei al Kenyei. De asemenea, el a relevat însemnătatea unor acțiuni în direcția soluționării problemei comerțului țărilor în curs de dezvoltare cu produse manufacturate și semi- manufacturate, a căror pătrundere pe piața țărilor dezvoltate este afectată <;le măsuri restrictive și protec- ționiste. Reprezentantul Omanului,

Hassan Fodha, a spus, Ia rîndul său: „Atît timp . cit țările ' dezvoltate se abțin de la transferul de tehnologie și impun restricții asupra licențelor și patentelor, este imposibil să nu se creadă că ele doresc să împiedice dezvoltarea tehnologică a lumii a treia. Un astfel de transfer este o datorie, și nu un act de caritate".
• „Transferul de tehnologie către țările lumii a treia nu înseamnă 
un act de caritate, ci o datorie a țărilor dezvoltate" • „Trebuie 
garantat dreptul fiecărei țări de a-și exercita suveranitatea 
asupra resurselor naționale" • Rolul crescînd al cooperării 

economice între state, fără bariere și discriminări

„Cererea pentru stabilirea unei noi ordini economice internaționale, a spus la rîndul său Gunduz Okcun, ministrul afacerilor externe al Turciei, trebuie să fie considerată ca o problemă de importanță vitală pentru bunăstarea intregii comunități internaționale". Vorbitorul a criticat modul de funcționare al unor organisme financiare internaționale și a subliniat importanța restructurării procedurii de acordare a ajutorului din partea acestora și a țărilor dezvoltate.în aceeași ordine de preocupări, Roberto de Almeida, ministrul comerțului exterior al Angolei, a spus : „Stabilirea unei noi ordini economice internaționale trebuie să garanteze participarea egală a tuturor țărilor la rezolvarea problemelor economice, dreptul fiecărei țări de a-și exercita suveranitatea deplină asupra resurselor naturale și activităților economice, în cadrul unei cooperări internaționale echitabile. Aplicarea acestor principii implică dreptul fiecărui stat

de a-și naționaliza resursele și obiectivele economice, de a dispune și a controla activitățile corporațiilor transnaționale".Dezbaterile au scos, de asemenea, în evidență importanța pe care o arc cooperarea economică internațională, bazată pe egalitate in drepturi și avantaj reciproc, între țările cu orînduiri economice și sociale diferite, ca și între țările în curs de dezvoltare. „U.N.C.T.A.D. - V — a relevat ministrul comerțului al Mongoliei, E. Ocir, trebuie să continue să acorde toată a- tenția problemei comerțului dintre țările cu regimuri economice și sociale diferite, ca mijloc de a contribui la dezvoltarea comerțului internațional sub toate aspectele sale".„Cooperarea economică între țările în curs de dezvoltare trebuie să fie considerată ca o strategie în vederea înfăptuirii unei noi ordini economice internaționale" — a spus Edward Jones, ministru pentru comerț, industrie și transporturi al Liberiei. La rîndul său, Istvan Torok, adjunct sl ministrului comerțului exterior al Ungariei, a ținut să sublinieze că țara sa este gata să-și intensifice comerțul cu țările în curs de dezvoltare, pe baza deplinei egalități în drepturi. Reprezentantul ungar a relevat apoi importanța pe care pacea și securitatea internațională, destinderea o au pentru dezvoltarea relațiilor economice internaționale. Consolidarea destinderii și dezarmarea — a spus el — ar permite furnizarea unui ajutor mai eficace și ar deschide imense perspective țărilor în curs de dezvoltare.

DE COLABORARE ECONOMICA Sl TEHNICA
s 5BEIJING 15 (Agerpres). .— La Beijing au început lucrările primei sesiuni a Comisiei guvernamentale româno-chineze de colaborare economică și tehnică. în cadrul lucrărilor sint examinate stadiul colaborării economice, comerciale, Științifice și tehnice dintre cele două țări, modul de îndeplinire a acordurilor și înțelegerilor stabilite in timpul vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu în R.P. Chineză și a vizitei tovarășului Hua Guofeng în România,

precum și măsurile necesare pentru promovarea in continuare a colaborării economice româno-chineze.Delegația guvernamentală română este condusă de tovarășul Paul Ni- culescu, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în comisie, iar delegația guvernamentală chineză de tovarășa Chen Muhua, vicepremier al Consiliului de Stat, președintele părții chineze în comisie.

Dezvoltarea relațiilor economice dintre 
România și Noua Zeelandă

MAREA BRITANIE

Priorități ale politicii guvernului conservator
Deschiderea noii sesiuni parlamentareLONDRA 15 (Agerpres). — Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a inaugurat, marți, noua sesiune parlamentară pronunțînd tradiționalul „Discurs al Tronului", care trasează direcțiile principale ale politicii interne și externe a noului guvern conservator.în domeniul economic — relevă documentul — „prioritatea va fi a- cordată luptei contra inflației, grație măsurilor monetare și fiscale ferme". Vor fi lpate, de asemenea, măsuri de reducere a cheltuielilor guvernamentale și a asistenței acordate de guvern sectorului public, a impozitelor pe venituri, măsuri de creștere a productivității muncii și a investițiilor, de Încurajare a activității întreprinderilor mici și mijlocii, concomitent cu reducerea sectorului naționalizat. „Discursul Tronului" confirmă intenția guvernului conservator de a revizui legislația privind practicile sindicale, pentru limitarea dreptului la grevă. Sînt preconizate, totodată : amendarea legii asupra naționalității și modificarea măsurilor de control în privința limitării imigrației ; măsuri pentru restabilirea păcii și securității în Irlanda de Nord ; inițierea unei dezbateri cu celelalte partide în legătură cu regio- nalizarea în Scoția.în ce privește politica externă, „Discursul Tronului" afirmă „atașamentul ferm" al noului guvern conservator la Piața comună și intenția sa de a participa „deplin și constructiv la dezvoltarea și lărgirea C.E.E.". Dar, ca și guvernul laburist precedent, noul guvern conservator dorește „ameliorări semnificative în

funcționarea politicii agricole", un acord în domeniul pescuitului, care să ia în considerare „necesitatea conservării resurselor", precum și „repartiția mai echitabilă a contribuțiilor la bugetul comunitar și a transferurilor de resurse". Noul guvern conservator este „favorabil" instituirii sistemului monetar vest-european și declară, că „va examina din nou problema participării Regatului Unit" la acest sistem.Afirmînd că Marea Britanie „își va întări contribuția la Alianța Atlantică", regina Elisabeta a II-a a precizat că guvernul britanic va continua să acționeze in același timp pentru „o mai mare stabilitate a relațiilor Vest-Est". Guvernul conservator — se arată în continuare — „înțelege să joace un rol" în domeniul adoptării de măsuri pentru „controlul armamentelor".

„Zilele Bucureștiului“ 
la Varșovia

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — 
La Varșovia au fost inaugurate 
„Zilele Bucureștiului", cuprin- 
zînd o suită de acțiuni dedicate 
celei de-a 35-a aniversări a vic
toriei insurecției naționale arma
te antifasciste și antiimperialiste 
din România. La Galeria Aso
ciației prietenilor artei din capi
tala poloneză a avut loc verni
sajul expoziției de fotografii 
„București ’79". Colectivul Tea
trului „Constantin Tănase" din 
București a prezentat pe scena 
Teatrului de operă din Varșovia 
spectacolul „Super Shoio Bucu
rești ’79". In sala de festivități 
a primăriei Varșoviei a fost or
ganizată o conferință de presă, 
la care Eleonora Cojocarii, mem
bru al C.C. al P.C.R., Secretar 
al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., a înfățișat reali
zările obținute de oamenii mun
cii din București in toate dome
niile de activitate.

BELGIA

Apel adresat parlamentului pentru 
înghețarea cheltuielilor militareBRUXELLES 15 (Agerpres). — Mișcarea creștină pentru pace din Belgia a adresat parlamentului țării apelul de a îngheța cheltuielile militare. într-o scrisoare trimisă atît deputaților, cit și senatorilor belgieni, în legătură cu apropiata dezbatere in parlament a proiectului bugetului militar pe exercițiul financiar 1979,

conducerea mișcării a criticat proiectul guvernamental de a se cheltui 27 miliarde' de franci belgieni pentru achiziționarea de vehicule blindate pentru armată. Mișcarea creștină pentru pace a chemat parlamentul să folosească aceste fonduri pentru nevoi sociale și culturale.

Regele Suediei l-a primitSTOCKHOLM 15 (Agerpres). — Regele Suediei, Cari al XVI-lea Gustaf, l-a primit pe Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, aflat in vizită în această țară în fruntea unei delegații a M.A.N., la invitația parlamentului suedez.Cu acest prilej, din partea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a fost transmis un mesaj de prietenie, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres continuu pentru poporul suedez prieten.Mulțumind călduros, regele Suediei a transmis, la rindul său, președinte-

pe președintele M.A.N.lui României un salut cordial, multă sănătate și fericire personală, iar poporului român prieten urări de bunăstare, de noi succese pe calea dezvoltării economico-sociale.In cadrul întrevederii a fost exprimată dorința de a se vedea dezvol- tîndu-se și în viitor relațiile de prietenie și cooperare pe multiple planuri româno-suedeze, în interesul celor două țări și popoare, al cauzei securității și păcii în Europa și în lume.La întrevedere, care a decurs într-o ambianță de cordialitate și prietenie, a fost prezent Teodor Vasiliu, ambasadorul României la Stockholm.

WELLINGTON 15 (Agerpres). — La 15 mai a.c., tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru și ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a sosit într-o vizită oficială în Noua Zeelandă. In aceeași zi, viceprim-ministrul român a avut convorbiri cu Robert D. Muldoon, primul ministru al Noii Zeelande.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășului Ilie Verdeț, prim-ministru al guvernului, au fost transmise primului ministru al Noii Zeelande un mesaj de salut, urări de sănătate, precum și de prosperitate poporului neozeelandez. Mulțumind călduros pentru mesajul primit, Robert D. Muldoon a rugat să fie transmise tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, respectuoase urări de fericire, de progres pentru poporul român, precum și salutări primului ministru român.In cadrul convorbirii au fost examinate posibilitățile existente pentru dezvoltarea pe multiple planuri a re

lațiilor dintre România și Noua Zea- landă, exprimîndu-se dorința ambelor țări de a intensifica schimburile comerciale și cooperarea economică reciproce. Cu această ocazie a fost semnat acordul comercial și de cooperare economică, industrială și tehnică pe termen lung între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Noii Zeelande. Documentul încheiat prevede acordarea recjprocă a clauzei națiunii celei mai favorizate, extinderea asupra exporturilor românești în Noua Zeelandă a preferințelor vamale generalizate, acordate de această țară statelor în curs de dezvoltare, intensificarea cooperării economice, industriale și tehnice, adoptarea de către cele două părți de măsuri pentru extinderea schimburilor și cooperării reciproce, precum și constituirea unei comisii economice mixte. Din partea română, acordul a fost semnat de Cornel Burtică, viceprim-ministru, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, iar din partea neozeelandeză de primjtj ministru, Robert D. Muldoon.
Alegerea noului Prezidiu al R.S.F. Iugoslavia

Controversele „Pieței comune agricole"PARIS 15 (Agerpres). — Reuniunea neoficială a miniștrilor agriculturii ai celor nouă țări membre ale Pieței comune s-a încheiat, marți, la Perpignan, în sudul Franței, fără a se fi ajuns la vreun acord între participanți in controversata problemă a prețurilor agricole comunitare. Observatorii subliniază că divergențele dintre partenerii din Piața co

mună în ce privește politica agricolă n-au fost aplanate nici de data aceasta și că negocierile vizind instituirea prețurilor de achiziționare la produsele agricole ale C.E.E. în perioada 1979—1980 se anunță a fi „extrem de dificile", așa cum subliniază, dealtfel, și publicația pariziană „Les Echos".

agențiile de presă
La Moscovaa avut loc 0 con_ vorbire între președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Aleksei Ko- sighin. și secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, informează agenția T.A.S.S., adăugind că au fost examinate probleme legate de activitatea O.N.U., precum și alte probleme internaționale.
Cu prilejul Zilei Victoriei, la monumentele eroilor români din orașele cehoslovace Humpolec, Pusti- mer, Banov, Lukianice și Havlickuv- Brod au fost depuse coroane de flori din partea Ambasadei române in Cehoslovacia și a organelor locale de partid și de stat.
Convorbiri ețjipteano-is- 

raeliene» După cum informează agenția M.E.N., șeful Statului Major al armatei egiptene, generalul Ahmed Badawi, a avut convorbiri cu omologul său israelian, Raphael Eytan, asupra detaliilor privind executarea

etapei următoare a retragerii trupelor israeliene din localitatea El Arich, în vederea restabilirii suveranității egiptene asupra Sinaiului.
Comunicatul comun alge- 

riano—nigerian dat publicității la încheierea convorbirilor la nivel înalt evidențiază dorința celor două părți de a extinde relațiile bilaterale economice, comerciale, tehnice și culturale. Algeria și Nigerul, precizează comunicatul, și-au exprimat îngrijorarea față de evoluția evenimentelor din Africa australă, denunțînd manevrele regimurilor de la Pretoria și Salisbury destinate perpetuării unui sistem de dominație și exploatare avînd Ia bază rasismul și apartheidul. Părțile și-au afirmat sprijinul și solidaritatea lor cu lupta de eliberare națională a popoarelor din Namibia și Zimbabwe, conduse de Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) și respectiv Frontul Patriotic Zimbabwe, reprezentanții unici și legitimi ai acestor popoare.
£

BELGRAD 15 (Agerpres). —■ Marți, la Belgrad a avut loc ședința comună a celor două camere ale A- dunării R.S.F. Iugoslavia — Consiliul Federal și Consiliul Republicilor și Provinciilor — consacrată a- legerii noului Prezidiu al R.S.F.I., a- nunță agenția Taniug. Participanții la lucrări au dezbătut darea de seamă cu privire la activitatea Prezidiului R.S.F.I. în perioada mandatului precedent.

Agenția Taniug precizează că, Ia propunerea lui Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, președintele U.C.I., care este și președinte al Prezidiului R.S.F.I., foștii membri ai Prezidiului au fost realeși, iar în locul Iui Edvard Kardeli, care a încetat recent din viață, a fost ales Serghei Kraigher, desemnat din partea Sloveniei.In cadrul ședinței, Iosip Bros) a rostit o cuvintare. r*

transmit:

DELHI 15 (Agerpres). — în 
cadrul manifestărilor dedicate 
aniversării Independenței de 
stat a României, in orașul Ma
dras din statul indian Andhra 
Pradesh a avut loc vernisajul 
unei expoziții de fotografii pre
zentând aspecte din istoria și 
realizările economice ale țării 
noastre. în cuvintul rostit la 
vernisaj, d-na Subbulakshami 
Jagadeesan, ministrul industriei 
textile, a subliniat că istoria 
României este marcată de lup
ta continuă a poporului român

pentru independență ți liberta
te. Totodată, vorbitoarea a rele
vat evoluția ascendentă a rela
țiilor dintre India și România, 
realizările obținute de România 
în construcția societății socialis
te multilateral dezvoltate, poli
tica de pace și prietenie cu toa
te popoarele promovată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

A luat cuvintul, de asemenea, 
S. Subramanian, președintele 
Asociației de prietenie indo- 
română din sudul Indiei.

La Berlin a fost dat pu
blicității comunicatul privind vizita delegației de partid și de stat din Republica Capului Verde în Republica Democrată Germană. In document se relevă că Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, și Aristides Pereira, secretar general al Partidului African al Independenței din Guineea Bissau și Insulele Capului Verde, președintele Republicii Capului Verde, au discutat probleme vizînd dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări. Erich Honecker a acceptat invitația de a face o vizită oficială în Republica Capului Verde.

A treia tentativă de for
mare a guvernului finlan- 
(Jg2e Fostul premier social-democrat finlandez Mauno Koivisto, care a primit, la sfirșitul săptămînii trecute, din partea președintelui Finlandei, Urho Kekkonen, misiunea de a alcătui un nou cabinet, și-a început, marți, consultările cu liderii principalelor formațiuni politice de centru stînga. Este a treia tentativă de a se forma un guvern în Finlanda după alegerile parlamentare din martie. Se pre

cizează că noul cabinet va fi o coaliție alcătuită din reprezentanți ai Partidului Social-Democrat, Partidului Popular Suedez, Partidului Liberal al Poporului și Uniunii Democratice a Poporului Finlandez, în care principala forță o reprezintă Partidul Comunist.
La Essen a avut Ioc o

conferință a deputaților co
muniști din consiliile orășenești,regionale și comunale din R.F.G., consacrată problemelor legate de lupta pentru drepturile sociale și democratice ale muncitorilor imigranți din întreprinderile vest-germane. Participanții la conferință au evidențiat, în intervențiile lor, deplina solidaritate a Partidului Comunist German cu cei 4 000 000 de muncitori Imigranți și membri al familiilor lor și i-au chemat pe oamenii muncii vest- germani să acționeze în interesul clasei muncitoare, împotriva dominației concernelor.

Prima femeie membră a 
Academiei de științe a Fran
ței. Pentru prima oară de la înființarea sa, cu peste trei sute de ani in urmă, Academia de științe a Franței a ales în rîndurile membrilor săi o femeie. Este vorba de Yvonne Cho- quet-Bruhat, matematiciană, care a devenit luni membru al prestigioasei instituții de știință franceze.

Pentru dezvoltarea largă a colaborării economice in Europa
MIȘCAREA REVENDICATIVĂ
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IN LUMEA CAPITALULUI

VENEZUELA

Opțiunile programatice 
ale noului guvern

La Geneva s-au încheiat recent lucrările COMISIEI ECONOMICE A O.N.U. PENTRU EUROPA. După cum este cunoscut, prin Actul final de la Helsinki, statele participante la Conferința general-europeană și-au exprimat voința de a folosi posibilitățile pe care le oferă C.E.E./O.N.U. in vederea dezvoltării cooperării dintre ele in domeniile economic, tehnico- șlilnțific și al mediului înconjurător. Creată ca organism regional al O.N.U., comisia cuprinde toate statele semnatare ale Actului final ; în mod firesc deci, ca organism multilateral european, ea trebuie să urmărească realizarea obiectivelor stabilite de conferința de la Helsinki.Țară semnatară a Actului final și membră a C.E.E^O.N.U., România consideră cooperarea economică și tehnico-științifică drept o parte integrantă a procesului edificării securității pe continentul european. Așa cum declara recent tovstășul NICOLAE CEAUȘESCU, „pentrrt realizarea securității în Europa o importanță deosebită au dezvoltarea unei largi și neîngrădite colaborări între toate statele europene, înlăturarea barierelor și practicilor discriminatorii care afectează cooperarea intereu- ropeană". Ca o recunoaștere a contribuției României la dezvoltarea colaborării intereuropene, țara noastră a ocupat locul de vicepreședinte al comisiei, participind astfel la conducerea lucrărilor oelei de-a 34-a sesiuni.

Avînd în vedere importanța energiei pentru dezvoltarea economică și socială a tuturor țărilor europene, necesitatea și urgența stimulării colaborării internaționale pentru asigurarea valorificării eficiente a resurselor energetice, C.E.E./O.N.U. a hotărît crearea unui organ special care să realizeze un schimb larg de opinii, informații' și experiență, să promoveze colaborarea dintre statele membre și să examineze problemele legate de convocarea unei conferințe general-europene în acest domeniu. La propunerea României, comisia a recomandat statelor membre să dezvolte colaborarea dintre ele în acest sector pe baza prevederilor docu-

vedere componența C.E.E./O.N.U. — practic majoritatea statelor dezvoltate din lume — să crească contribuția ei la soluționarea problemelor majore ale economiei mondiale,» îndeosebi la lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale. Au fost puse din nou în dezbatere probleme privind sprijinirea eforturilor țărilor în curs de dezvoltare din Europa și, la propunerea României, s-a prevăzut că organele C.E.E./O.N.U. vor urmări în mod permanent în activitatea lor . acest obiectiv. în acest sens, România a propus să se realizeze, sub auspiciile comisiei, proiecte regionale sau subregionale de
Pe marginea recentei sesiuni a C.E.E./O.N.U.

Din bilanțul sesiunii se impune relevată hotărîrea de convocare a unei conferințe la nivel ministerial privind protecția mediului înconjurător, pe baza unei propuneri a U.R.S.S., sprijinită de țara noastră. Conferința va examina un proiect de convenție privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi și un proiect de declarație de intenții și recomandări privind activitatea pe plan național și colaborarea in domeniul tehnicilor nepoluante și al reciclării deșeurilor; ea va face, de asemenea, un schimb de vederi asupra altor aspecte ale protecției mediului înconjurător. Proiectul de convenție privind poluarea atmosferică transfrontalieră prevede schimburi de opinii, informații și experiență, ca și cooperarea științifică în domeniul poluanților atmos

mentulul adoptat de reuniunea țărilor membre, care a avut loc la București in iunie 1978, precum și a hotăririlor pe planul energeticii pe care le va lua Conferința mondială de la Viena, din august 1979.De asemenea, C.E.E./O.N.U. a examinat propuneri și a adoptat hotă- rîri privind cooperarea în Medite- rana, schimbul cu produse chimice, consecințele economice ale migrării forței de muncă, cooperarea privind noi tehnici de extragere și folosire a cărbunelui, cooperarea în domeniul industriei farmaceutice.Prin aceste hotărîri, comisia se orientează tot mai mult spre acțiuni practice de dezvoltare a colaborării între statele membre, de rezolvare a unor probleme concrete, de .interes direct pentru toate statele participante. Se fac astfel pași semnificativi pentru depășirea unei activități cu caracter de studiu și dezbateri, care a caracterizat o lungă perioadă de timp lucrările sesiunilor sale. în acest sens, în cadrul recentelor dezbateri de la Geneva s-a subliniat necesitatea de a se continua această orientare, astfel încit comisia să contribuie activ, prin măsuri concrete, la rezolvarea problemelor care privesc cooperarea economică și tehnico-științifică a statelor membre.în același timp, în cadrul sesiunii s-a relevat necesitatea ca, avînd în

colaborare care interesează în mod deosebit țările în curs de dezvoltare situate în zone ce au preocupări specifice comune, cum sînt Balcanii și Mediterana.De asemenea, s-au adoptat hotărîri privind creșterea contribuției C.E.E./O.N.U. la pregătirea unei strategii internaționale a dezvoltării pentru cea de-a treia decadă a O.N.U. pentru dezvoltare. Desigur, cooperarea economică în Europa nu poate fi concepută și realizată în afara relațiilor economice mondiale, fără a ține seăma de interesele și preocupările altor țări ale lumii, de interdependența care există in ceea ce privește dezvoltarea economică a tuturor popoarelor și rezolvarea problemelor evoluției relațiilor economice mondiale in ansamblu. Pe această linie s-a subliniat faptul că C.E.E./O.N.U. trebuie să adueă o contribuție activă Ia realizarea obiectivelor și hotăririlor Conferinței pentru comerț și dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), care își desfășoară lucrările in prezent la Manila, la pregătirea și desfășurarea sesiunii speciale a O.N.U., din 1980, consacrată problemelor noii ordini economice internaționale.Este general recunoscut că, în calitatea sa de organism de colaborare multilaterală, C.E.E./O.N.U. poate

oferi un cadru propice realizării de acțiuni de cooperare în cele mai diverse domenii. Pentru valorificarea deplină a acestui cadru favorabil pe care il oferă comisia este însă necesar ca ea să funcționeze ca forum de negociere cu participarea directă, în condiții de deplină egalitate în drepturi, a tuturor statelor membre. Din acest punct de vedere, așa cum a subliniat delegația României la sesiune, în activitatea comisiei persistă abordarea cooperării prin prisma relațiilor de la bloc la bloc, care pe planul lucrărilor practice se exprimă prin tendința de a se negocia între grupuri de țări, în- tr-o viziune a unei Europe divizate — concepție depășită de evoluțiile care au avut loc in relațiile dintre state .pe continent. O asemenea abordare este restrictivă, limitînd participarea fiecăruia dintre state la dezvoltarea cooperării europene și, prin aceasta, activitățile comisiei ; în același timp, ea contravine spiritului și literei Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa.Această stare de lucruri trebuie depășită, astfel încit comisia să poată examina probleme de interes 'pentru toate țările membre, să asigure un proces de negocieri eficiente, care presupune participarea directă a tuturor țărilor la toate formele de activitate, ca țări suverane și independente, în condiții de deplină egalitate. Este necesar să se găsească modalitățile pentru a ameliora metodele de lucru ale comisiei, a elimina practicile care sint de natură să frîneze procesul negocierilor și să limiteze contribuția C.E.E./O.N.U. la dezvoltarea colaborării pe continent. Fără îndoială că, acționind în acest fel, abordînd intr-un spirit creator ansamblul problemelor pe care le ridică situația economică în Europa și acționind intr-o perspectivă de lungă durată, în interesul tuturor țărilor membre, C.E.E./O.N.U. poate contribui in mod substanțial la aprofundarea procesului de edificare a securității și dezvoltare a cooperării pe continent, la rezolvarea problemelor colaborării economice internaționale.
Ion D1ACONU

• Două milioane de greviști
în ItaliaROMA 15 (Agerpres). — O nouă și puternică grevă a fost declanșată marți, în Italia, la apelul lansat de principalele centrale sindicale. După cum informează agenția France Presse, la această grevă de 24 de ore participă circa 2 milioane de sala- riați în sprijinul cererilor de includere în viitoarele contracte colective de muncă a unor prevederi care să le asigure îmbunătățirea condițiilor de viață. La această grevă participă personalul administrativ de pe aeroporturi, din instituțiile de învă- țămînt, din ministere etc.

• Avertisment al feroviarilor
niponi

TOKIO 15 (Agerpres). — Marți, 
muncitorii, șt funcționarii de la com
pania particulară de căi ferate „Kei- 
sei Dentetsu“, care operează in pre
fecturile Tokio și Ciba, au desfășurat 
o grevă de două ore. Feroviarii au 
cerut patronatului să renunțe la pla
nurile de „raționalizare" capitalistă a 
producției, conform cărora 334 de sa- 
lariați ar urma să fie concediați, iar 
celorlalți membri ai efectivului fir
mei să li se înghețe salariile. Sin
dicatul de ramură a avertizat patro
natul că in cazul in care revendi
carea muncitorilor și funcționarilor 
de la „Keisei Dentetsu" nu va fi 
satisfăcută, la 18 mai va fi organizată 
o grevă de 12 ore.

• Agricultorii francezi 
protesteazăPARIS 15 (Agerpres). — Din inițiativa Partidului Comunist Francez, peste 3 000 de agricultori au participat la o demonstrație de protest față de politica agricolă a C.E.E., desfășurată in sudul Franței, la Perpignan, unde are loc reuniunea miniștrilor agriculturii ai „celor nouă". După cum relatează în legătură cu aceasta ziarul „L’Humanitâ", în special în regiunile din sud-vestul Franței situația micilor agricultori este grea, aproximativ 3 000 de gospodării rui- nîndu-se anual. Ziarul menționează că de la întemeierea Pieței comune, în zonele amintite numărul șomerilor a crescut de 10 ori.

Nu de mult au devenit cunoscute primele acțiuni politice ale noului guvern venezuelean, numit de președintele Luis Herrera Campins, care — în urma alegerilor din decembrie 1978 — a fost instalat, luna trecută, in funcția de șef al' statului.Profesor universitar, autor al unor valoroase lucrări sociologice și literare, Herrera Campins a candidat la alegerile prezidențiale din partea partidului de opoziție COPEI (so- cial-creștin), care, în ultimii 20 de ani. a mai fost odată la putere (1968—1973); celelalte trei mandate prezidențiale din perioada amintită au fost exercitate de președinți provenind din rîndurile partidului Acțiunea Democratică.In analizele elaborate pe baza pozițiilor programatice prezentate de COPEI In campania electorală și a declarațiilor noului președinte, observatorii desprind citeva obiective centrale ale guvernului social- creștin. Pe un loc prioritar se situează problemele legate de viitoarea politică petrolieră, țițeiul fiind principala bogăție naturală a țării (Venezuela este al cincilea producător și al treilea exportator de petrol din lume). Noul președinte a declarat că guvernul său va acționa pentru consolidarea pozițiilor naționale în acest sector al economiei, de unde provin principalele venituri ale țării. Este cunoscut că, în 1976, sub președinția lui Carlos Andres Perez, industria petrolieră — care de-a lungul a șase decenii fusese controlată de firme străine — a fost recuperată pentru națiune, o mare parte din resursele financiare obținute prin administrarea ei de către întreprinderi de stat fiind folosite pentru impulsionarea dezvoltării industriale. Propunîndu-și să întreprindă noi măsuri pe această linie, guvernul pune accent pe o exploatare cît mal rațională a zăcămintelor și pe folosirea cît mai eficientă a pirghiilor proprietății de stat în valorificarea zăcămintelor de petrol. Unele din aceste măsuri se referă Ia hotărîrea guvernului de a nu reînnoi „contractele de serviciu" pentru asistență tehnică, încheiate în trecut cu firme străine (intre acestea — Exxon șl Shell), care expiră în 1979; noile contracte vor trebui să fie negociate în alți termeni, mai echitabili. Un alt obiectiv: Venezuela va căuta să-și diversifice piețele de desfacere a petrolului, urmărind, totodată, crearea condițiilor necesare pentru vînzarea lui fără intermediari.Politica petrolieră se înscrie, de altfel, în aria unui mare număr de proiecte ale dezvoltării. în viziunea

noului guvern, transformările structurale din economie trebuie să aibă „o mai mare finalitate socială", „să 
fie in serviciul omului", cum declara președintele Campins. In sensse preconizează îmbunătăți», ' țua- ției acelor categorii ale jL,, <,4ției care îndură încă mari privațiuni și promovarea unor acțiuni de anvergură în domeniul învățămîntului, urmărindu-se, în mod special, satisfacerea într-un răstimp cît mai scurt a necesităților de cadre naționale. Comentatorii subliniază că tocmai atenția acordată, în campania electorală, modificării structurilor sociale a fost unul din factorii care au asigurat victoria obținută de actualul președinte. In £- plicarea politicii interne se relevi :ă între programul de ridicare a nivelului de trai și asigurarea „austerității" proclamate de guvern nu există, de fapt, nici o contradicție. Dimpotrivă, înțeleglndu-se prin austeritate combaterea fenomenelor de risipă, a corupției, stabilirea unui raport mai just între acumulare și consum (inclusiv prin reducerea importului unor produse de lux) și o utilizare chibzuită a veniturilor provenite din exportul petrolului, măsurile preconizate sînt menite să contribuie efectiv la atingerea obiectivelor de ordin social.în viața internațională, Venezuela 
„va promova cu fermitate — a declarat președintele Campins — o po
litică externă întemeiată pe princi
piile dreptății sociale internaționale 
și a prosperității universale. în a- 
ceastă privință vom fi alături de cei 
care promovează o nouă ordine in
ternațională pe baza acestor prin
cipii". In concepția guvernului venezuelean, noua ordine trebuie să se manifeste nu numai pe plan economic, ci și pe plan politic și cultural. O preocupare centrală a Venezuelei va fi intensificarea colaborării cu celelalte state latino-americane și cu cele din zona Caraibilor. Intr-un interviu acordat ziarului argentinian „Clarin", președintele Campins sublinia rolul pozitiv al unor organisme de cooperare continentală, cum sînt SELA și Grupul Andin, care, după cum este știut, au ca principii călăuzitoare solidaritatea și întrajutorarea în apărarea și consolidarea independenței economice. Totodată, -în cadrul acelorași coordonate principiale, Venezuela și-a afirmat intenția de a acționa în direcția lărgirii relațiilor cu țările in curs de dezvoltare de pe alte continente, cu statele socialiste, eu toate țările lumii.

Eugen POPferici.
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