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Sa insilozam
întreaga recoltă

de furaje!
• De ce este avantajoasă conservarea sub formă de semi- 

siloz • S-au însilozat 900 000 tone de furaje • Diferențe mari, 
de la 5 la 73 la sută, între județe din aceleași zone • Toate 
mijloacele mecanice și de transport să fie utilizate la întreaga 
capacitate.în zonele din unde vegetația recoltează și se de toamnă pentru masă verde și lucerna, care ocupă cele mai mari suprafețe in structura plantelor de nutreț. De asemenea, pentru a echilibra balanța furajeră, urmează să fie cosite un sfert de milion de hectare de pajiști cultivate, de la care masa verde obținută va fi insilozată. Vegetația avansată și condițiile climatice impun urgentarea stringerii și insilo- zării furajelor. Pină la 16 mai. Întreprinderile agricole de stat și coo-

sudul și vestul țării, este mai avansată, se insilozează culturile perativele agricole au însilozat 900 000 tone de furaje, ceea ce reprezintă 19 la sută din programul pe luna mai.întrucit asigurarea unor cantități îndestulătoare de furaje este hotărî- toare, pentru dezvoltarea zootehniei și creșterea producției animaliere, îndeplinirea programului de insilozare trebuie să preocupe conducerile tuturor unităților agrjcQle, ale consiliilor unice agroindustriale. Față de stadiul de vegetație, lucrările sint in- tirziate, rezultatele fiind mult diferite m condiții asemănătoare.
Situația lucrărilor Ia zi in zonele din sudul și vestul tării

Județe avansate
Cantitatea 
insilozată 

“o

Județe rămase 
in urmă

Cantitatea 
insilozată 

%
Tulcea 73 Dolj 30
Teleorman 68 Constanța 28
Olt 52 Buzău 17
Ilfov 39 Timiș 21
Mehedinți 45 Brăila 5Ceea ce dorim să subliniem este faptul că recolta de furaje a fost și continuă să fie puternic influențată de ploile căzute in toate zonele țării. Pe de o parte, umiditatea abundentă favorizează dezvoltarea vegetației la toate culturile de nutreț și pe pajiști. Pe de altă parte, ploile îngreunează lucrările de recoltare și conservare a masei verzi și, acolo unde nu se aplișă metode adecvate, au loc mari pip- tțjj i de substanțe nutritive. Să n>„. .onăm citeva date : lucerna din lan ace un conținut de 23 la sută proteină (calculată la total substanță uscată), adică de aproape trei ori mai mult

lorile nutritive din lan și cele din depozite sint în linii mari aceleași la porumb, dar ele se reduc foarte mult la lucernă. Cele mai mari pierderi de proteină și vitamine — de peste 45— 50 la sută — au loc în cazul uscării finului in brazdă, pe timp ploios.Alegerea uneia sau alteia dintre tehnologiile de conservare este un act de mare responsabilitate din partea specialiștilor și cadrelor de conducere, intrucît de aceasta depinde păstrarea sau, dimpotrivă, pierderea unor enorme valori nutritive, conținute în furajele verzi. Dintr-o produc-

Produse siderurgice 
peste plan.în această luna>si- derurgiștii din Reșița au dat peste plan mai rnult de 700 tone de oțel și 1 500 tone laminate finite pline. De la începutul anului și pină acum bilanțul producției suplimentare se ridică la 31 000 tone de oțel aliat, 1 500 tone fontă, 26 000 tone laminate finite pline, 28 000 tone de calcar siderurgic și alte produse necesare economiei naționale. (Nicolae Cătană)

0 importantă arteră a 
Capitalei redată circula
ției. Artera de circulație situată pe malul sting al Dimboviței — Splaiul Independenței, incepind de la Podul Știrbei Vodă, și împreună cu Splaiul Unirii, pînă la podul din fața întreprinderii „Timpuri noi' (care a fost supusă unor ample lucrări de, modernizare) s-a redat recent circulației, preluînd în condiții superioare traficul rutier de legătură din zona centrală a Capitalei. Pe o lungime de circa 5.5 kilometri, lucrările de modernizare a acestei magistrale rutiere s-au efectuat ținindu-se seama de perspectivele amenajărilor și sistematizării ulterioare a in- tregului traseu pe care-1 străbate Dîmbovița in interiorul orașului. în felul acesta, de-a lungul porțiunii menționate au fost create trei fire de circulație pe sens, largi trotuare pentru pietoni. (D. Tircob)

Tractorul cu numărul 
8000. Pe fluxul tehnologic al întreprinderii de tractoare și mașini agricole din Craiova a intrat in fabricație tractorul cu numărul 8 000 realizat in unitate. Pe lingă diferite mașini agricole, colectivul întreprinderii produce tractoarele T.I.H.-445 și A-l 800-A și alte tipuri de tractoare de mare randament. (Nicolae Băbălău)

Complex sanatorial pen
tru țăranii cooperatori. ln stațiunea balneoclimaterică „1 Mai'* s-a deschis recent complexul sanatorial al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție. Noua bază de tratament și relaxare — o clădire cu 5 niveluri — oferă găzduire pe serie pentru 250 ță-

răni cooperatori prinsul țării.
Cargou multifuncțional La Șantierul lansat un nou nai. Vasul,15 000 tdw, are un grad inalt de saturare, ceea ce permite scurtarea duratei sale de staționare la dana de armare. Acest cargou este al treilea dintr-o nouă serie de nave pe care șantierul le execută în zent. (Dan Plăeșu)
Magazin modern.La Ora_ dea s-a deschis noul magazin versal „Crișul“, unitate de primă mărime a comerțului bihorean. Clădirea, cu 5 niveluri, însumînd o suprafață comercială de 12 370 metri pătrați, adăpostește 54 de raioane pentru vînzarea produselor alimentare, articolelor vestimentare, me- talo-chimice, electrice și electronice, de uz casnic, turistic etc. Prin aspectul său arhitectonic original, noul edificiu înfrumusețează, totodată, orașul de pe Crișul Repede. (P. A- lexandru)

de pe întreg cu- (Al. Peti)
naval Galați' a fost cargou multifuncțio- cu capacitatea de

pre-
uni-

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, este cunoscută politica 
externă independentă a Româ
niei. Una din recentele dum
neavoastră luări de poziție are 
in vedere crearea unei ample 
zone demilitarizate in Europa. 
Ar constitui adoptarea unei ase
menea măsuri un prim pas in 
direcția desființării definitive a 
blocurilor militare ?RĂSPUNS : Intr-adevăr, România acordă o mare însemnătate problemelor dezangajării și dezarmării în general și, îndeosebi, în Europa. Avem in vedere faptul că pe continentul nostru s-au acumulat uriașe armamente, trupe militare, inclusiv armament nuclear, ceea ce constituie un pericol foarte serios pentru pace, pentru destindere, pentru dezvoltarea economico-socială a popoarelor. Pornind de la aceste considerente, apreciem că este necesar să se facă totul pentru a se opri cursa înarmărilor, pentru trecerea la măsuri concrete de reducere a cheltuielilor militare, de diminuare a efectivelor și retragere a trupelor străine de pe teritoriul altor state, de desființare a bazelor militare, precum și la alte măsuri care să ducă la realizarea unei dezarmări reale pe continentul nostru. In acest scop, avînd în vedere și existența celor două blocuri militare — N.A.T.O. și Pactul de la Varșovia, care s-au creat, după cum se știe, în anumite condiții — considerăm că ar avea o importanță deosebită realizarea unor zone demilitarizate, care să separe trupele celor două blocuri militare, ca un pas în direcția întăririi încrederii și creării condițiilor necesare pentru trecerea la măsuri mai hotărite în direcția dezarmării, a desființării concomitente a celor două blocuri militare.ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, știm că România a dat 
o apreciere pozitivă inițiativei 
realizării negocierilor intre Egipt 
și Israel pentru reglementarea . 
situației din Orientul Apropiat. 
Cum apreciați actuala evoluție 
din această parte a lumii și care 
sint, după părerea dumneavoas
tră, perspectivele de soluționare 
a situației conflictuale din 
această zonă ?RĂSPUNS : România s-a pronunțat intotdeauna pentru o soluționare politică, pe calea tratativelor, a conflictului din Orientul Mijlociu. Am avut permanent în vedere realizarea unei păci generale, care să ducă la retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, precum și la soluționarea problemei poporului palestinian pe baza dreptului său la autodeterminare, inclusiv prin constituirea unui stat palestinian propriu.în situația . creată în urma înțelegerilor dintre Egipt și Israel, considerăm că este necesar să se intensifice eforturile în direcția unei soluții globale. Noi considerăm că o pace trainică și justă in Orientul Mijlociu se poate realiza numai prin soluționarea și a problemei palestiniene, în spiritul celor arătate mai înainte.Apreciem că ar fi necesar să se acționeze pentru realizarea unei conferințe internaționale, sub egida Organizației Națiunilor Unite, cu participarea tuturor celor interesați, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, și — desigur — a celor doi copreședinți ai conferinței de la Ge-

neva — Uniunea Sovietică și Statele Unite. în cazul în care părțile interesate ar dori, ar fi utilă participarea la această conferință și a altor state, care ar putea să contribuie la. realizarea unei păci globale, juste și trainice, care să deschidă calea unei conviețuiri pașnice intre toate statele din Orientul Mijlociu, pe baza egalității, a respectului independenței și integrității teritoriale, reciproc avantajoase, soluționare corespunde lor tuturor popoarelor Mijlociu, cit și cauzei a
a colaborării O asemenea atît interese- din Orientul mai generale internaționale.destinderii și păciiÎNTREBARE : In ce constă 

politica de destindere și coope
rare pe care România dorește 
s-o promoveze in Balcani, zonă 
in care se află, atit țări mem
bre ale N.A.T.O., cit și ale Tra
tatului de la Varșovia ?RĂSPUNS : România ,acționează cu toată consecvența în direcția dezvoltării colaborării bilaterale și multilaterale dintre toate statele din Balcani. Aș dori să menționez că țara noastră întreține relații prietenești, de bună colaborare, și nu are nici un fel de probleme cu nici o țară din Balcani. Sîntem interesați să extindem aceste relații, să se ajungă cit mai curînd la soluționarea unor probleme litigioase — printre care problema Ciprului — pe baza tratativelor directe între părțile interesate.Realizările de pînă acum permit să se aprecieze că sînt perspective bune pentru extinderea relațiilor de colaborare și cooperare in diferite domenii — atît bilaterale, cit și multilaterale — dintre țările din Balcani, considerînd aceasta ca o parte a înfăptuirii securității și cooperării in Europa, a unei politici de destindere generală și pace.ÎNTREBARE : Cum apreciați 
stadiul actual al relațiilor bila
terale ale României cu S.U.A. și 
U.R.S.S. ?RĂSPUNS : România întreține relații bune cu Uniunea Sovietică, bazate atit pe buna vecinătate și pe tradițiile îndelungate de colaborare, cit și pe comunitatea de orînduire socială. De altfel, trebuie să menționez că Uniunea Sovietică ocupă primul loc în relațiile economice ale României. Colaborarea cu Uniunea Sovietică cuprinde toate domeniile de activitate, atît relațiile bilaterale, cit și internaționale. Aceste relații corespund atît intereselor popoarelor celor două țări, cit și cauzei generale a socialismului, destinderii șî păcii.De asemenea, în spiritul politicii externe a României de dezvoltare a relațiilor cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, Întreținem relații bune cu Statele Unite ale A- mericii. în ultimii zece ani schimburile economice ale României cu S.U.A. au crescut de aproape zece ori. Considerăm că dezvoltarea acestor relații corespunde atit intereselor României. cit și ale Statelor Unite, servește cauzei destinderii, unei colaborări bazate pe egalitate și respect reciproc al
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decit are porumbul boabe. Va- (Continuare în pag. a IlI-â)
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Spune o veche zicală românească : „Prietenul, 
nevoie se cunoaște". Dar nevoie, in accepțiunea 
tuală a zicalei, poate să însemne nu numai încurcătu
ră. dificultate, amărăciune, ci șt necesitatea de a-ți 
împărți cu cineva bucuria. Bucuria unui eveniment in 
familie, a unei izbinzi in muncă, a împlinirii Unei nă
zuințe. Ni s-a reconfirmat acest adevăr cind am aflat, 
zilele trecute, despre o inițiativă, poate unică in felul 
ei, la maternitatea din Botoșani.

Născuse doar de citeva ore o tinără țesătoare de la 
întreprinderea textilă „Moldova" din localitate. Soțul 
ei — ni s-a spu± — era plecat intr-o misiune de unde 
i-ar fi trebuit cel puțin o zi intreagă de drum cu ma
șina pentru a-și vedea băiețelul. Nici rudele apropiate 
nu se aflau la distanțe mai convenabile pentru a-i 
adresa tinerei mame felicitările și urările de rigoare. 
Și, totuși, de cum s-a trezit, privirea femeii s-a oprit 
asupra unui buchet de garoafe de care era prins
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PICĂTURA DE CERNEALA
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un bilețel emoționant : -Colegele tale de muncă te 
felicită din inimă, dorindu-ți sănătate și fericire». 
..Cum de au aflat atit de repede a fost prima 
întrebare pronunțată cu ochii umezi de bucurie.

— Nu-i suficient să te numești -medic uman» — 
observa dr. Petru Nicolau, secretarul comitetului de 
partid din sectorul sanitar al Botoșanilor — numai 
fiindcă te îngrijești de sănătatea oamenilor. Ci, por
nind de la obligațiile firești de medic, să faci in așa 
fel incit să cultivi omenia in toate relațiile dintre oa
meni. De la această idee am pornit cind am stabilit 
ca. imediat ce naște o femeie în maternitatea din Bo
toșani, să și anunțăm colectivul de muncă din care 
face ea parte. Nu e firesc ca bucuria să-i fie împăr
tășită, să simtă căldura celor care ii sint a doua fami
lie ? O telegramă sau un buchet de garoafe trimise 
de colegii de muncă sporesc fericirea de pe chipul 
mamei.

De la 
pediază 
pietate 
care pun în lumină nestematele omeniei, ale comu
nicării efective și întrajutorării. Și apar scrisorile, 
telegramele, garoafele...

o vreme, zilnic, maternitatea din Botoșani ex- 
tot atitea mesaje cite rubrici noi au fost corn- 
in registrul de nașteri. Emoționante semnale

Silvestri AILENEI
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Am fost de curînd pe Valea - - - - -simțit întîia oară anul a- cesta primăvara. Lumina echinoxului venea prin filtre secrete și ajungea rece și fără patimă pînă la noi, cei- ce mișunam cu grăbire pierduți în valea aspră și frumoasă. Viața năvălea în muguri și iarbă cu o putere senină de neînlăturat. Piatra pînă la cer care îngustează trecătoarea Lainici părea însuflețită și gata să dea in floare. Auzul se tulbură la vuietul apei și ochiul orbește la vederea munților încă acoperiți de zăpadă.Există zile de primăvară, există duminici de primăvară cind lumea e muzică. Totul e muzică. Micul și marele cosmos, iarba și literatura intră în transparență și dispar în muzică. O clipă mare și luminoasă ca eternitatea înghite acțiunea, meditația, fizica, filozofia și minunea ' minții, matematica, și însuși cuvin- tul se face muzică. Există supremația unei duminici de primăvară. A fost o iarnă lungă. Ce spune meteorologia ? Ce transmit în codurile lor ermetice mesagerii din metale rare, iubiți! și respectații copii precoci ai științei care se învîrtesc fără încetare în jurul planetei ? Pămîntul, sfera imperfectă pe care de atitea milenii „șezum și plînsem" se răcește ? Soarele scade ? Se poate. Dar în dimineața asta totul e muzică. Ducem mai departe viața și muncile noastre. Mereu cu încredere și speranță. O clipă sub semnul muzicii

Jiului. Acolo am

politică și ideologică, a Partidu
lui Comunist Român la instau
rarea în practică a acestor prin
cipii in relațiile amtre partide 1RĂSPUNS : Partidul Comunist Român s-a pronunțat și se pronunță , intotdeauna pentru dezvoltarea colaborării dintre partidele comuniste și muncitorești pe baza egalității, a respectării dreptului fiecărui partid de a-și elabora in mod independent linia politică și strategia, corespunzător condițiilor istorice, sociale și naționale din fiecare țară.într-adevăr, se poate spune că a- ceste principii se afirmă cu tot mai multă putere în relațiile dintre partidele comuniste și muncitorești. Pe a- ceastă bază, multe partide au reușit să obțină succese de seamă in rezolvarea corespunzătoare a problemelor care preocupă țările respective, să aibă un rol important in viața politică națională și, totodată, să participe activ la soluționarea problemg- Ipr complexe ale vieții internaționale. Considerăm că, pe baza principiului egalității, independenței și dreptului fiecărui partid de a-și elabora linia șa politică proprie, există largi perspective de întărire a solidarității și colaborării intre aceste partide, de creștere a rolului mișcării comuniste, revoluționare și muncitorești in soluționarea problemelor dezvoltării democratice' socialiste, în realizarea politicii tindere, dezarmare și pace.ÎNTREBARE: Ce
dumneavoastră despre
munism ca formulă pentru par
tidele comuniste din Europa oc
cidentală ?RĂSPUNS : Așa cum am mai declarat și in alte împrejurări, noțiunea de eurocomunism in sine nu spune prea mult. înțeleg prin aceasta faptul că, in elaborarea politicii lor generale, partidele comuniste din Europa occidentală acționează în mod independent, ținind seama de condițiile concrete din fiecare țară. In acest sens, consider că activitatea partidelor din Europa occidentală este în concordanță cu tendința de care am vorbit anterior — și care se afirmă cu tot mai multă putere în relațiile dintre partidele comuniste — de realizare a unei solidarități bazate pe egalitate și independență. ceea ce dă forță și tărie fiecărui partid și deschide calea abordării mai juste a problemelor din fiecare țară. Noi pornim de la faptul că trebuie să se acționeze in așa fel încît să se excludă orice amestec în treburile altor partide, că nu mai este posibilă existența vreunui centru sau model in dezvoltarea socialistă, cl trebuie pornit de la principiile universal valabile, ținind seama de noile realități istorice, sociale în care se dezvoltă astăzi omenirea. Numai pe această bază se poate asigura dezvoltarea democratică, socialistă, progresul intregii omeniri.ÎNTREBARE : Cu ce inițiative 
concrete va veni România la 
viitoarea Conferință pentru secu
ritate si. cooperare in Europa, 
care va avea loc anul viitor la 
Madrid ?RĂSPUNS: acordă o mare securității și realizării insemnate la Helsinki, care constituie un tot unitar. Ținînd seama că după Helsinki nu s-au realizat prea multe

România a acordat și însemnătate înfăptuirii cooperării europene, viață a documentelor
(Continuare în pag. a V-a)

ÎN ZIARUL DE AZI In Arcadia copilăriei

independenței ambelor popoare.ÎNTREBARE : Se cunoaște că 
în ultimii ani in mișcarea comu
nistă internațională au intervenit 
mutații, in sensul afirmării, cres- 
cinde a principiilor independen
tei și autonomiei fiecărui partid. 
Care este contribuția, de natură

întreprinderea de geamuri Buzău : 
în primele patru luni ale anului au 
fost realizate însemnate cantități 

de geam peste planFoto : S. Cristian
coltul a-care îmi dictează cesta de pagină. Trebuie.L-am ascultat nu de mult pe Enescu. O înregistrare rară, neprețuită, un semn care te poate păstra viu și treaz vreme îndelungată. Enescu vorbind prietenilor lui din altă țară despre muzica populară românească. Vocea lui inegalabilă din care se poate Înțelege fără umbră de îndoială puterea

De ce atît de acaparator, vibrant și melancolic, energic și plin de nostalgie este sunetul pașilor tăi pe pămîntul natal ? Cine poate desluși ăsta ?Muzical am simțit și dimineața ploioasă de la Petroșani după ce cu o zi înainte străbătusem cîmpia și trecusem munții. Toponimice străvechi, olari vestiți, ape istorice, totul în-
Reportaj

fără personaje
de George BĂLĂIȚĂ

RUBRICILE NOASTRE : 
Faptul divers; Contraste; 
Sport; De pretutindeni
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CARTEA

artistului și farmecul atotcuprinzător ai omului. Distanță și căldură în același timp. Enescu murmurînd și fluierind o doină, pianul transfigurat sub miinile lui. improvizînd cu geniu și simplitate și apoi, chiar așa, un cîntecel de acasă, „Văleu lupul mă mănîncă, / lupule nu mă mînca, / mă așteaptă mîndra mea...“, oamenii străini ascultîndu-1 în tăcere și fascinație. îi văd robiți, poate neînțele- gînd mare lucru, dar simțind enorm.Muzica natală, izvorul tuturor darurilor. Mi-am zis: nu vei nota nimic, vei scrie numai ce-ți amintești, numai ce ai înțeles din ziua asta. Reține numai muzica. Puterea sunetului in cuvînt.

tr-un fulger sonor și plin de lumină. Gravi și atenți, ascultînd și privind cu încordare, bucurîndu-se tot obrazul cînd un mergea într-adevăr mă, i-am văzut pe din Dîlja, înainte coborî în mină, la nire cu poeții din cenaclul „Panait Istrati** din Petroșani. Un poet a citit o caldă scrisoare imaginară către tatăl lui. țăran, și atunci s-a produs rezonanța necesară, s-a văzut scurta tresărire a emoției, mesajul real pe care oamenii îl așteaptă și îl caută în poezie. Simplu, direct, omenește. Și apoi, pe stradă, în magazine, la club, la cantină, la casa de cultură. Era ziua deschiderii Deca-

CU vers le la ini- minerii de a o întil-

dei cărții în Valea Jiului. Ploua stins, neîntrerupt, n-am văzut soarele, negura primăverii, cealaltă față a anotimpului renăscător, plutea de-a lungul crestelor împădurite (dedesubt, somnul înghețat al cărbunelui), în gura minelor scăpărau semnele neîntrerupte ale vieții și muncii de sub pămînt, între oamenii care umpleau sala unde erau expuse cărțile am văzut din nou bucuria și speranța cu care este așteptată pretutindeni Cartea. Nu am trăit printre mineri. Cunosc prea puțin de a- proape viața lor. Dar ajunge un sclipăt, o ( licărire. Am coborît, e drept, de ci- teva ori în mină însoțit de oameni care mă priveau cu îngăduință, nu fără simpatie, dar și cu un fel de neîncredere : oare ce înțelege omul ăsta din ce vede și aude aici ? înțeleg întrebarea lor nerostită, de altfel, niciodată. Dacă împrejurările îmi vor scoate odată în cale un subiect din viața lor, l-aș scrie fără ezitare și, scriind, aș ajunge să-i cunosc și, cine știe, să le fiu chiar de folos. Asta, sigur, ar da un sens cărții la care nu m-am gîndit pînă acum. O carte care să nu alunece, cum să spun, ca umbra distrată, nepăsă- toare a turistului prin valea asta a vieții, după ce în trecut a fost a plîngerii, ci să cuprindă în miezul și coaja ei cotidianul cu binele, neajunsurile, speranțele, certitudinile sale. O carte cu personaje care, nevăzute încă, se ivesc chiar în a- ceste însemnări dintr-o zi de primăvară.

Am predat la catedră
— și m-am predat ei
— timp de peste 20 de 
ani, in nemijlocita pre
lungire a propriei șco
larități. Așez cifrele 
unele sub altele și re
iese că, intr-un fel sau 
altul, am petrecut, in 
această Țară a Minuni
lor care este juventu- 
tea. aproape patru de
cenii. Intr-adevăr, por
nind din copilărie — 
de-a bușilea — am ju
cat pe rind toate rolu
rile acestui scenariu : 
elev, student, profesor, 
părinte și chiar... bu
nic. (Figurat vorbind, 
ce altceva este un 
scriitor pentru copii ?). 
Am fost, așadar, in 
Arcadia copilăriei și ii 
cunosc bine „regulile 
jocului". In primul 
rind, setea de emanci
pare și — in directă 
legătură cu aceasta — 
nevoia copilului de a 
se simți creditat, nu 
interzis, micșorat, sate- 
lizat. Cunosc codul 
propice comunicării cti 
copiii. El este acela al 
unui instructor de 
zbor, incercind să le 
dezvăluie adevărata 
meteorologie a vieții, 
rizind împreună cu el 
de bau-bauri și de ilu
zii. dar vorbindu-le nu 
nlai puțin grav despre țintă, curenți ascen
denți primejdiei. Sau, 
mai exact, stilul și tonul 
unui frate mai mare. 
Nu încetez nici astăzi 
să fac această obser
vație : copiii au pă
rinți. dascăli, tutori și 
îndrumători, au prie
teni de aceeași virs- 
tă... Fratele mai mare, 
in sensul pe care îl 
dau acestei noțiuni, 
rămine insă rar și, toc
mai de aceea, de ne
înlocuit.: puternic, dar 
disponibil, autoritar, 
dar nu vindicativ, su
zeran generos, chiar 
dacă uneori aspru, in
stanță de recurs, ban
că de credit și de vi
suri, căpitan de navă 
cu orar fix, dar și ex
plorator pornit în zeci 
de expediții deloc ima
ginare. El este acela 
care adaugă autorită
ții — camaraderia, în
datoririlor — elanul, 
recreației — libertatea, 
notelor ți cataloagelor

— înțelegere și păsui
re. Este, cred, meni
rea de căpetenie a 
scriitorului pentru co
pii. Și aceasta deoare
ce scena pe care se 
află copiii, ignorind. 
ce-i drept, cu frenezie 
acest lucru, nu este 
alta decit propriul lor 
viitor. O scenă uriașă 
care trebuie populată 
cu personajele fasci
nante ce-i sint proprii
— Idealul. Voința, Ex
periența^— și nu ob
turată cu sloganuri și 
automatisme.

Cum am intrat, cum 
am ajuns la 
„poartă albă“ 
turii pentru 
Mărturisesc,

această 
a litera- 

copii ? 
oarecum

însemnări de
Mircea 

SÎNTIMBREANU

întîmplător. Eram în- 
tr-o tabără de iarnă. 
O iarnă neagră, udă. 
zidindu-ne între pere
ții unei cabane ca in
tr-un cavou. Era acolo 
și un pom de iarnă, 
sărac și stingher, par
că rușinat el însuși de 
bancruta vacanței. A- 
turici, ridicindu-mi ca
pul de sub apa înghe
țată ' a acelui ocean de 
plictiseală, am anun
țat :

— Copii, după-amia- 
ză foc de tabără. Aici, 
in sala de mese.

Au fost cîntece. ghi
citori, pantomimi, 
concursuri de isteți
me și... o ștafetă a 
fanteziei. Începeam o 
poveste, iar copiii o 
continuau. Atunci 
mi-am dat seama că 
zăpada nu e neapărat 
un fenomen meteoro
logic. Că o purtăm in 
noi, ca și soarele. (Ca 
și norii, atît de adesea). 
Be derdelușul neaș
teptat al acelei după- 
amieze, am descoperit 
forța solară a fante
ziei, a umorului, 
bucuria ficțiunii... Din 
acea clipă, cred, s-a 
produs în dascăl o 
transformare. Aș numi-o mutația deschiși. Am 
de atunci să 
evaluez și să

ochilor 
început 

caut, să 
agoni-

sesc întimplări, expre
sii, idei ca scriitor, in 
termenii viitoarelor 
construcții.

Desigur, n-am con
fundat niciodată pla
nurile. Eram profesor, 
predam lecții, ascul
tam, dădeam lucrări 
scrise etc. Poate ceva 
mai maieutic, fără ră
fuiala sumară a notei 
proaste. Directorul 
școlii mi-a și spus-o, 
după ce asistase la o 
oră : „La început eram 
și eu subțirel și șme
cheros ca d-ta. Dar cu 
ăștia nu merge. Tre
buie să fii Moș Teacă, 
de plumb..." Era rețeta 
atît de ieftină (și de 
costisitoare totodată) 
a autorității tiraniei. 
Or, cel din urmă das
căl de bun simț știe 
că tocmai și numai 
pe terenul dezinhibării 
sale copilul iși poate 
demonstra excelența. 
Complexul de inferio
ritate poate genera un 
veritabil surdo-mu- 
tism. Audiența teroris
mului pedagogic este 
nu numai nulă. Ea 
este sterilizantă. Desi
gur, un adult — pă
rinte, dascăl, scriitor 
— care se hlizește 
continuu sfirșește re
pede prin a-și pierde 
și hazul și audiența. 
Umor, desigur, dar 
nu vom scăpa din ve
dere că viața implică 
totuși catedre, că so
cietatea noastră pro
movează o tablă de 
valori, benefice și ne
cesare. De aceea, n-aș 
acuza cu atita ușurin
ță didactica literaturii 
pentru copii, ci mai 
degrabă — atunci cind 
este cazul — lipsa de 
ingeniozitate, de su
plețe, atonia, destule 
cărți inșirindu-se în
tocmai unor sflncși 
fără zimbet, aproape 
punitivi, sub ochii mi
cului cititor. Or, exis
tă, se știe, chiar și 
pentru manuale o di
dactică modernă, in- 
citantă, care a cucerit 
euristica, dialogul, cu
loarea, manualele nu 
sint numai catehism, 
ci și crestomație, nu 
doar labirint, ci și

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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[FAPTUL; 
;DIVERS;
| Un caz |
• de excepție? j
1 Autoturismul Dacia-1 300. pe

Icare lucrează șoferul Ion Stăm- > 
loiu din municipiul Rimnicu 
Vilcea, nu diferă cu nimic de • 
toate celelalte mașini. Și totuși, .

I „nărăvașa" — cum ii place lui I 
să-i zică mașinii — are ceva ] 
deosebit fată de celelalte su-

Irate. Cu toate că indicatorul de | 
bord arată peste 200 000 km ru
lați, motorul acesteia poartă și *

I astăzi sigiliile întreprinderii de , 
autoturisme Pitești. Cu alte 
cuvinte, pină acum n-a fost ne- I 
cesară nici o intervenție sau

I reparație. Un caz de excepție ? I 
„Nici vorbă ! — susține șoferul. I 
Oricine poate atinge o aseme-

Inea performanță, cu o singură ■ 
condiție : să știe cum să se 
«poarte» cu mașina".

I
I

Starea... 
stării civile

I
I

I
I

I
Icu 

O

I
I sint supuși

I
I

Cei care au trecut în ultimul 
timp pe la starea civilă din 
Galați — și sint foarte nu
meroși — au rămas neplăcut 
surprinși de starea in care se 
află localul acestui serviciu 
largă audiență la public,
descriere, aricit de sumară, n-ar 
putea omite faptul că sala de 
așteptare este de fapt un culoar 
foarte îngust, fapt care-i deter
mină pe multi să aștepte in stra
dă. Ca să nu mai .vorbim de în
ghesuiala la care . .
numeroșii invitați la. oficierea 
căsătoriilor. ,

Culmea culmilor este că în 
același birou cu nașterile sint 
înregistrate și... decesele.

I
I
I
I

I
I

La plăcinte 
înainte

I
go-
100

I
I

I

Autoturismul l-CT-6 373 
nea ca un bolid, cu peste 
km pe oră. Cu mare greutate, 
un agent de circulație a reușit 
să-l stopeze pe omul năzdrăvan 
de la volan. Cînd i s-au cerut 
actele la control, acesta s-a mi
rat foarte. Dar și milițianul s-a 
mirat, vîțzindll-l... turmentat.

Vitezomanul se numește Du
mitru Culețu și este de mese
rie... plăcintar. Și se zice că e 
un meseriaș priceput, că face 
plăcinte gustoase. O fi. Cu 
alte cuvinte, la plăcinte inainte, 
dar cu mașina, bat-o vina, n-a 
făcut nici o... brînză !

I
I
I
I
I
I

| Necaz peste... 1
Pupăză

Așa il cheamă : Pupăză Du
mitru. Pină și soția, care lucra 
cu el la bufetul din comuna 
Peștișani, județul Gorj, se obiș
nuise, la un moment dat, să-i 
zică tot cum 
Pupăză. Dar 
și altele :

— Mai lasă 
distracțiile, 1 adică nici un așa-zis

II
! I
I îi ziceau clienții : 

soția ii mai zicea

I l focului 
Pupăză,

I
I
I
I
I
I

băutura și 
că la o 

__ ,__ _______ _ .... prieten de 
pahar nu te scapă și o să intri 
la apă...

Dar Pupăză n-avea urechi de 
auzit, nici ochi de văzut, ci 
numai mîini de dat. Dădea in 
dreapta și-n stingă băutură fără 
bani sau pe datorie, de parcă 
bufetul statului era moșia lui. 
După cum ne semnalează 
C. Banța, președintele judecă
toriei Tg. Jiu, cînd s-a făcut in
ventarul. cind s-a tras linie și 
s-a adunat, lui Pupăză i-a ieșit 
o lipsă in gestiune de citeva zeci 
de mii de lei.

Apropo de „colac peste pu
păză", amicii de pahar nu i-au 

un „colac de
și astfel că Pupăză

I
I
I
I
I

întins nici un „colac de sal
vare" și astfel că Pupăză a 
„încasat" șapte ani închisoare. I

I IDosarul
3588I I

I
I
I
I
I
I

Pină la 15 ianuarie, Baltă 
Baștiurea Tamara din Pitești, 
Calea București, bloc 1, a lucrat 
în cadrul consiliului popular 
din localitate. La 15 ianuarie a 
fost pensionată medical, gra
dul II, definitiv, intrucit împli
nise virsta de 55 de ani. Dar 
pentru că nu avea vechimea 
legală în muncă dosarul a fost 
trimis spre avizare, la 13 fe
bruarie, cu nr. 3 588, la Casa 
centrală de pensii. „După mai 
bine de trei luni de zile — ne 
scrie ea — deși am făcut mai 
multe intervenții, inclusiv tele
fonice, nu am primit răspuns 
nici pină acum".

Poate acum.

I
I
I
I

I
„Viteazul" 
din

II
I
I din
I

1
I
I

Bragadiru
La un loc de parcare 

Piața Unirii din. București se 
afla o autodubiță cu număr
de înmatriculare din Maramu
reș : 21-MM-3 279. De ea s-a a- 
propiat un tinerel, pe 
Florea Călinescu din. 
diru, stradaI

I
I
I
I

nume 
________ _____ „ ___ Braga
diru, strada Înclinată nr. 49. 
Și unde nu zici că in fața auto- 
dubiței s-a „înclinat" și el, Flo
riei din Bragadiru, cum ii plă
cea să se alinte, spre a vedea 
dacă merită ca ilustra sa per
soană să-i fie purtată intr-o 
plimbare pe străzile Capitalei. 
A făcut ce-a făcut șl Florică 
din Bragadiru s-a urcat la vo
lanul autodubiței. A fost insă 
stopat de un echipaj al servi
ciului de circulație și invitat să 
tragă pe dreapta. Acum stațio
nează pentru cercetări.

Petre POPA
șl corespondenții „Scînteii"

I
I
I
I
I

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, 
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om

57 cei reclamați,
■>> ’

dur si... reclamantul, 

sub reflectorul criticii
într-o amplă sesizare adresată secretarului general al partidului nostru de către Constantin Cenușă de la întreprinderea de valorificare a cerealelor și plantelor tehnice Botoșani, baza Todireni, se dezvăluiau o seamă de abuzuri și acte de necinste comise de cadre cu muncă de răspundere de la respectiva unitate. în afară de aceasta, autorul se declara nedreptățit pentru unele sancțiuni pe care le-ar fi primit fără motiv.Comitetul județean Botoșani al P.C.R. a delegat pentru verificarea și soluționarea sesizării pe președintele colegiului județean de partid. Multe afirmații ale semnatarului scrisorii s-au dovedit a fi neîntemeiate. S-au constatat însă și o seamă de abuzuri și ilegalități, putîndu-se trage concluzia că și reclamantul, dar mai ales reclamați! sint datori la capitolul etică.în legătură cu șeful bazei de recepție Todireni, Florin Bucșă, in referatul de cercetare se arată că, deși locuiește de peste trei ani in clădirea unității, nu a avut încheiat contract de închiriere pentru suprafața folosită și nu a plătit chiria legală datorată unității. De asemenea, pentru curentul electric folosit la iluminat și uz casnic, pentru telefonul din locuința sa nu a plătit nici un leu de la intrarea în locuință. S-a confirmat și faptul că șeful bazei de la Todireni a crescut și crește porci și tineret bovin in incinta unității, folosind ilegal terenul acesteia. în 1977 și 1978, el a încasat de la industria cărnii, cu care a contractat animalele, circa 25 000 lei.Din referatul de cercetare re

5-g desfundat canalu[ 

promisiunilor neonorate
„Sint aproape 5 ani de cînd am adresat cereri repetate Consiliului popular al comunei Prundeni, județul Vilcea, și organelor județene, pentru a lua măsuri în vederea construirii in satul nostru, Zăvi- deni, a unui canal de scurgere a apelor pe traseul Coasta lui Andrei—pîrîul Băluțoaia. în acest fel, gospodăriile noastre ar fi fost ferite de inundațiile ce ne-au provocat pagube în fiecare an“ — se relata intr-o scrisoare trimisă tovarășului Nicolae Ceaușescu de mai mulți cetățeni.în referatul de cercetare al Co- k mitetului județean Vilcea al P.C.R. V______________________________________________

Caraș-Severin Noi Unitdți 
ale cooperației de consumîn ultimii ani, cooperația de consum din județul Caraș-Severin a construit sau modernizat un mare număr dintre unitățile sale. în prezent, ea dispune de peste 570 de magazine și unități de alimentație publică, cu deosebire în mediul rural, in care se practică formele moderne de vîn- zare și servire. Menționăm printre acestea complexele comerciale din localitățile Zăvoi, Mehadia, Pojejena, Ciudanovița, Obreja, Glimboca, Ber- zovia, Turnu Ruieni etc. în primele luni din acest an au fost date în folosință 24 de unități în construcții noi sau modernizate. Ca urmare a acestui fapt, precum și a grijii deosebite pentru o bună aprovizionare, volumul desfacerilor a crescut considerabil. în județul Caraș-Severin, cooperația de consum deține și citeva frumoase unități turistice. Hanul Tibiscum, situat la intrarea în Caransebeș, pe malul rîului Timiș, dispune de un restaurant, o cramă, precum, si de camere moderne, confortabile. La rîndul lor, Hanul Caraș din orașul Oravița, Hanul Gărîna din satul cu același nume, pe muntele Semenic, Hanul Bocșa-Izvor, amplasat pe malul rîului Bîrzava, pe șoseaua ce leagă Reșița de Timișoara, asigură condiții bune de cazare și masă în orice anotimp. De asemenea, cabanele : „Stejarul" (la 1 km de orașul Bocșa), „Dunărea" — Moldova Nouă, „Cerbul" și „Brin- dușa" (între localitățile Anina și Bozovici) și „Șapte brazi" (din orașul Oravița,-in zona turistică Lacul Mare) oferă locuri de popas și reconfortare in decoruri pitorești. Hanul Tibiscum din Caransebeș

...Examen de promovare în categorie la atelierul de reparații electrice al Uzinei de utilaj minier și reparații din Baia Mare. Participăm la proba teoretică. După comunicarea rezultatelor. reținem succint citeva păreri. Maria Pavliuc : „Nu avem cărți tehnice pentru specificul meseriei". Ca răspuns, i se arată o bibliotecă tehnică aflată chiar in preajma locului de muncă : 14 titluri de cărți se adresau profesiei respective. Maria Ruba : „M-am pregătit după notițele de la cursul de gradul doi din anul trecut". „Aveți fișă la bibliotet a uzinei ?“ „Nu" — răspunde, ăflihai Veber, membru in biroul de partid : „Dacă ne-am fi pregătit serios pentru examenul de categorie l-am fi luat cu toții".Iată; pe scurt, impresii ale celor care s-au prezentat în fata comisiei de examinare. Din doisprezece au fost promovați în categorie superioară trei. Ne-am propus să relevăm, de la început, aceste aspecte aflate in disonanță cu preocupările colectivului de la U.U.M.R. tocmai pentru a sublinia că, pînă și acolo unde este acumulată o experiență bună în efortul de ridicare a calificării și de asigurare a policalificării, organizațiile de partid mai au multe disponibilități pentru a-și manifesta capacitatea organizatorică, spiritul întreprinzător, exigența.Rolul uzinei este de a produce și a asigura celorlalte Întreprinderi de profil utilaje și piese de schimb în serie mică și unicate. „Poate că de aici ar trebui să Începem discuția — ne propune Emil Coșeriu, secretar adjunct al comitetului de partid din uzină — de la misiunea Întreprinderii noastre, precum și de la practica de a pasa cu ușurință — poate din comoditate — către alte 

zultă, de asemenea, că în anii 1976—1978, baza Todireni a vîndut unor persoane particulare cantitatea de 142 tone gozuri, motivînd că în perioadele respective nu au fost solicitări. Și aceasta în timp ce, în ultimii ani, unitățile din județ au avut greutăți în asigurarea furajelor necesare. De altfel, conducerea întreprinderii „Piscicola" a declarat că avea nevoie de întreaga cantitate de gozuri.în legătură cu sancțiunile disciplinare date de conducerea unității autorului sesizării, s-a constatat că acestea nu s-au aplicat cu respectarea strictă a prevederilor legale. Se confirmă că, de ani și ani de zile, C. Cenușă, îndrumător contractări, care în mod curent face naveta Todireni—Botoșani, nu respectă programul de lucru, comițînd și unele ilegalități. Astfel, la un control făcut la sfîrșitul anului trecut s-au găsit asupra lui o seamă de acte semnate și ștampilate in alb, cît și unele bonuri de mină, emise de unele cadre din C.A.P.-uri, pentru a i se da diferite produse alimentare fără plată.în încheierea referatului se subliniază că secretariatul comitetului județean de partid, în prezența celor în cauză, a luat în discuție abaterile săvîrșite și a hotărît sancționarea lui Florin Bucșă cu vot de blam cu avertisment, a lui Gh. Vlad, secretarul organizației de bază, cu vot de blam, iar directorul I.V.C.P.T. Botoșani, Julian Stru- tinsky, care este membru al comitetului județean de partid, urmează să fie discutat în prima plenară a comitetului județean, care va adopta măsurile corespunzătoare.

se subliniază că încă din anul 1974 a fost obținută o autorizație de construcție a respectivului canal. După obținerea autorizației s-au luat toate măsurile pentru începerea construcției, dar s-au ivit unele greutăți. Organele consiliului popular nu au mai acționat de la data amintită in nici un fel pentru construirea canalului, motivînd că de atunci și pînă în prezent nu au mai fost cazuri de inundări. în referat se precizează că s-a stabilit să se treacă de urgență la întocmirea documentației lucrării, incit canalul să fie construit pină la sfîrșitul anului în curs. Pină atunci se

Întreprinderi anumite lucrări, invo- cindu-se mereu justificarea că... nu aveam asigurată forța de muncă specializată".Anul trecut, o masă rotundă, organizată din inițiativa comitetului de partid, aducea în discuție unele aspecte ale preocupării pentru ridicarea 
Ridicarea calificării, policalificarea 
sînt nu numai cerințe profesionale, 

ci și sarcini de partid 
însemnări de la Uzina de utilaj minier și reparații-Baia Mare

calificării si policalificare. „Trebuia pus piciorul in prag. Șj l-am pus". Ideea de bază reținută atunci era ca întregul personal, de la directorii unității și pînă la muncitor sau la funcționarul de birou, să poată trece, oricînd va fi nevoie, să execute orice lucrare din domenii înrudite, apropiate cu pregătirea de bază. Pornind de la această concluzie, comitetul de partid a cerut consiliului oamenilor muncii să întocmească, un studiu asupra situației reale existente, precum și a cerințelor ce vor apărea in viitor, iar pe această bază să elaboreze programe concrete de pregătire a oa- 

vor executa prin muncă voluntară amenajarea și curățirea canalului existent, fără a se investi fonduri pentru cumpărarea materialelor. In
Contracte fictive, sancțiuni^ ferme

Cine erau pînă de curind Alexandru Rada și Nicolae Chiriță ? Primul — președinte, iar al doilea — vicepreședinte al Consiliului popular comunal Icoana din județul Olt. Spunem : erau, pentru că luna trecută biroul Comitetului județean de partid Olt, analizind abaterile și ilegalitățile comise de cei doi, a hotărît sancționarea lor cu vot de blam cu avertisment și scoaterea din funcțiile deținute. Aceste măsuri ferme constituie consecința firească a faptelor săvîrșite de cei doi, fapte relatate într-o sesizare trimisă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru. Redăm din referatul de cercetare al comitetului județean de partid. Se confirmă cele relatate In scrisoare despre faptul că au fost ridicați ilegal 4 porci de la C.A.P. din localitate. Animalele, în greutate totală de 316 kg, au fost luate, din dispoziția primarului, la consiliul popular comunal, fără să se emită facturi și să se încaseze banii. Viceprimarul Chiriță le-a vîndut la I.R.I.C. pe baza unor contracte fictive, întocmite pe numele a 4 locuitori din comună. Cu banii ridicați s-ar fi plătit, chipurile, unor locuitori executarea de butoaie și ciubere la tăbăcăria consiliul ji popular. Acestea, se afirmă în referat, nu mai există. Din declarația unui locuitor, care ar fi executat o parte din butoaie, rezultă că nu a lucrat și nici n-a primit vreun ban. Așa că „faptele săvîrșite de viceprimarul Chiriță, din dispoziția primarului Rada, prin care se elu
In sfirșit, s-a pus capăt tărăgănării

într-o scrisoare trimisă C.C. al P.C.R., 50 de cetățeni ce locuiesc pe strada Feldioarei nr. 14 din Oradea sesizau că nu au căldură suficientă în apartamente, familiile de la etajele 3 și 4 nu beneficiază de apă caldă menajeră și rece, majoritatea apartamentelor de la parter și etajul IV sint cuprinse de igrasie. Aceasta, arătau ei, șe datorează faptului . că instalația de încălzire a blocului este subdimensionată, presiunea apei scăzută, iar unele lucrări de ■ construcție au fost executate necorespunzător. Situația aceasta datează din 1974, de cînd a fost dat în folosință blocul, „timp in care au fost sesizate de mai multe ori organele locale de specialitate, Consiliul popular municipal Oradea etc., dar nimeni nu a făcut nimic concret : practic, toți au făcut promisiuni și au dat niște răspunsuri formale, birocratice".în răspunsul consiliului popular județean, semnat de ing. Nico

menilor. Primul apel a fost adresat comuniștilor. Fiecare din cei peste 300 membri de partid a fost cuprins in formele de calificare sau policalificare organizate, exercitind in același timp și o activitate de convingere în colectivul din care face parte ; exemplul propriu, munca de la om la 

om le-a dovedit celorlalți oameni ai muncii cit de necesară este integrarea lor in această acțiune de deosebită importantă pentru prezentul și viitorul întreprinderii.în mod eșalonat, prin deschiderea cursurilor de calificare. personalul indirect productiv a fost trecut în activități de bază. Este în pregătire trecerea personalului feminin de la magazii, din secții, ca mașiniste de pod rulant. Contabili, operatoare de la mașinile de calcul, funcționari de la biroul personal sau administrativ sint instruiți să devină desenatori tehnici. Personalul operativ din secții 

încheierea răspunsului se precizează că s-a discutat cu semnatarii scrisorii, care au fost de acord cu măsurile stabilite.
dează prevederile legale referitoare la evidențierea și circulația mijloacelor bănești ale statului, constituie infracțiune și se sancționează conform Legii penale". Motiv pentru care s-a întocmit dosar și s-a înaintat organelor de cercetare penală.Din referatul de cercetare mai reiese că vicepreședintele deținea lot în folosință mai mare decit prevederile Statutului C.A.P. Avea 0.75 ha, față de numai 0,15 ha, cît are dreptul. De asemenea, el a mal folosit 0,85 ha teren aflat în administrarea consiliului popular.în loc să gospodărească cu grijă fiecare palmă de pămînt, „gospodarii" comunei dispuneau de unele suprafețe de teren ale obștii ca de propriul lor avut Ei. au atribuit 10,30 ha teren din jurul fabricii de cărămidă unui număr de 20 de cetățeni din comună care au cultivat pe el porumb în acord global (printre ei se aflau și lucrători ai consiliului popular), cu condiția să plătească 25 la sută, din producția realizată. Nu s-a putut stabili însă producția obținută și deci nici sumele plătite. în schimb, s-a stabilit că s-au dat din islazul comunal 0,80 ha unui cetățean din altă localitate, care a cultivat pepeni, dîndu-i viceprimarului 3 000 lei. Cu suma respectivă s-a cumpărat un televizor ce se află în biroul primarului. Nu l-a folosit însă cum trebuie - pentru că, altfel, din unele emisiuni ar fi putut vedea că oricît de primar ai fi, n-ai voie să încâlci legea.
lae Fântînă, prim-vicepreședinte, se subliniază că pentru îmbunătățirea încălzirii în apartamente se va suplimenta suprafața corpurilor de încălzit (calorifere) pină la noul sezon rece. în ceea ce privește lipsa temporară a apei potabile și a apei calde menajere, situația se va îmbunătăți în cursul anului 1979 prin executarea unui hidrelor și montarea unor rezer- . voartel de compensare a consumului maxim orar. în apartamentele cu condens, situația se va îmbunătăți in urma măririi suprafeței de încălzire din fiecare apartament.Notă : Răspunsul lasă neclarificate cel puțin două întrebări. 1. De ce timp atît de îndelungat nu s-a dat curs sesizării îndreptățite a locatarilor respectivi ? 2. Cinese face vinovat de această situație și ce măsuri s-au luat sau se vor lua împotriva lor ?

Neculal ROȘCA .

a fost instruit, prin curs de policalificare, pentru postul de operator mașini de calcul etc.Trebuie subliniat că pentru buna desfășurare a acestor activități au fost folosite diverse forme și mijloace ale muncii politico-organizatorice. Tn deschiderea adunărilor de partid,

secretarii au informat cum se pregătesc cursanții la învățămîn- tul profesional, iar unor comuniști li s-au cerut explicații în legătură cu absențele de la cursuri. In cadrul învătămîntului politico-ideologic, o importantă aparte a fost acordată aprofundării documentelor de partid care se referă la necesitatea îmbogățirii necontenite a cunoștințelor profesionale ca factor decisiv al creșterii productivității. Comitetul de partid din uzină a cerut, de asemenea, comitetului sindicatului să organizeze ample acțiuni de propagandă tehnică și economică. în acest scop, în actua

Restaurantul „Perla" din Câciulata Foto : Gh. Vințilă
Una vorbim și alta... fierbe 

in oala bucătăriei 
din alimentația publicăMedicii, specialiștii în nutriție na obosesc să demonstreze care sint riscurile alimentației neraționale, ale consumurilor exagerate de grăsimi, carne și dulciuri, pe de o parte, iar pe de alta, cît e de sănătos, cit de mult mărește speranța de viață intercalarea între produsele amintite a unor mîncăruri mai ușoare cum sint cele pregătite din legume, pește, carne de pasăre, făinoase ș.a.m.d.Este ideea principală care stă la baza unor măsuri și hotărîri luate de forurile comerciale centrale, de natură să echilibreze consumul în alimentația publică — această mare „uzină" de preparate culinare la care apelăm cu toții. în programul privind producția și desfacerea către populație a bunurilor de consum în actualul cincinal, cît și în documentele consfătuirii . pe țară a lucrătorilor din comerț de anul trecut s-a subliniat cu claritate că pentru organizarea producției culinare și realizarea unei alimentații raționale, bazată pe elemente nutritive valoroase, e necesar să fie luate măsuri hotărîte în vederea îmbunătățirii pregătirii mîncă- rurilor, extinderii folosirii legumelor, pastelor făinoase, peștelui, păsărilor. Nu este vorba de eliminarea din bucătăriile localurilor publice a unor materii prime cum ar fi grăsimea, carnea de porc sau de vită, ci de echilibrarea consumului acestora, de folosirea pe scară mai largă și a altor produse de care piața alimentară, în ansamblul ei, nu numai că nu duce lipsă, dar le oferă din belșug... Diipăj.cwn se constată însăjeu Ușurință, în unele orașe, una se discută la consfătuirile profesionale si ;la alte șerftnfâ și cu 'fotttl altceva se...- prepară la bucătărie. Rezistența unora dintre organizatorii comerțului alimentar și de alimentație publică față de sugestiile specialiștilor în nutriție, față de indicațiile clare primite de la forurile lor de specialitate e așa de mare îneît, în alimentația publică din diferite localități, nu numai că nu s-a schimbat nimic, dar parcă nici nu se văd semne că ar urma să se schimbe. Această afirmație se bazează, între altele, pe rezultatele unui raid prin rețeaua comercială de specialitate din Alexandria.Ne aflam, la ora prînzulul, la restaurantul „Soare" din această localitate. Lista de meniuri pe care ne-a prezentat-o personalul acestui local ne-a luat ochii. De sus și pînă jos și de la stînga la dreapta, numai mîncăruri din carne, numai tocături, numai fleici și pulpe.Ciudat însă, ascunse printre denumirile multor feluri de preparate .avînd la bază pulpa și spata de porc, am găsit și cuvintele „Supă de legume". Am pornit rapid pe urmele ei și in ditamai bucătăria „Soarelui" am dat de 5 (cinci) porții de supă.— E făcută de ieri, a înginat bucătarul, dar dacă n-a cerut-o nimeni...Am gustat-o. Părea făcută din boabe de răpită amestecate cu boabe de aguridă.— Păi cum s-o ceară, dacă o țineți aici ascunsă și e așa de prost făcută îneît îți face gura pungă ? 1Șeful localului „Soare", pe numele lui întreg Ion Dumitru, sta în acest timp rezemat de-o policioară, intr-un cot, și socotea, socotea într-una, mai- mai să crezi că descoperise defecte la teorema lui Pitagora. Ce-o fi so

în unități 
din orașul Alexandria

la ediție a Festivalului național „Cîn- tarea României" au fost organizate cicluri de expuneri, conferințe, expoziții si vitrine cu ultimele noutăti tehnico-știintifice. cît si cu produse cu performante ridicate. La aceste manifestări se adaugă concursurile pe meserii organizate de comitetul U.T.C. etc.Sprijinul acordat de comitetul de partid consiliului oamenilor muncii, organizației de sindicat nu s-a rezumat doar la îndrumare și control. Organizația de partid a urmărit cu deosebită atentie modul cum au fost recrutați si aprobați cei mai buni specialist! ca lectori pentru formele de calificare si policalificare, iar calitatea muncii acestora a devenit o problemă de conștiință, o răspundere politică. Faptul că au fost trimiși la pregătire. în cadrul centrului de perfecționare al ministerului, maiștri, tehnicieni si ingineri nu a fost privit aici ca o problemă obișnuită, cotidiană ; seriozitatea, modul cum se pregătesc acești tovarăși au fost urmărite și de la... distanță. Cunoscînd bine evoluția cadrelor, comitetul de partid a încurajat atît promovarea unor muncitori cu calificare superioară în funcții tehnice, cît și trecerea unor tehnicieni în producție ca maiștri, șefi de echipă sau muncitori care deservesc mașini complexe....La începutul acestor rînduri aminteam de un examen. încheiem tot eu un examen de promovare in categorie care a avut loc în secția prelucrări la cald chiar a doua zi : din 28 de examinați au obținut categorii superioare 25. Tot în condițiile unei exigențe sporite. Ceea ce sugerează de la sine și concluziile acestor însemnări.
Virgil GHEORGHITA 

măcar nu pot fi articol de ziar.

cotind ? Am descoperit. Socotea cite sute de kg de carne și produse din carne i-au intrat lui în local în timp de două săptămîni și mai bine. Ne-am uitat și noi la rezultat șl... Să nu-ți crezi ochilor 1 Intraseră în unitate, la începutul lunii trecute, 500 kg de cartofi șl nimic mai mult, iar timp de 17—18 zile, în afară de mici cantități de zarzavat, depozitul fusese burdușit și cu... o tonă de cme. Tot sortimentul posibil.L-am întrebat pe acest om, care stă tot timpul cu creionul după ureche, îmbrăcat în haine de oraș, ineît îl confunzi cu directorul întreprinderii, cum își permite el să transforme localul de alimentație publică pe care i l-au încredințat organele locale în abator, in măcelărie de hală. Iar el ne-a răspuns, scobindu-se între dinți!— La noi orașul e înconjurat de cîmpie (!?). Sînt legume multe, așa că omul la restaurant vine să mă- nînce un... grătar.Desigur, pot fi la Alexandria și oameni care mănîncă numai... grătare, dar majoritatea oamenilor ar dori să găsească Ia restaurant un sortiment larg de produse, mîncăruri din came cu legume. din pasăre, cartofi, fasole, varză, salată, spanac, orez, lactate și altele, care nici enumerate intr-un Or, la „Soare" am verificat listele de meniuri pe luni de zile în șir și am rămas cu impresia că în această parte a țării încă n-au fost descoperite tocana de legume, iahnia de fasole, de Cartofi, mîncarea de varză (cu carne sau fără), Nu sint cunoscute mîncăru- rile cu mazăre, cu ceapă, cu vinete și dovlecei. Materii prime pentru orice fel'' de preparate se găsesc pe plan local din belșug. In magazia localului zace un sac de fasole de astă toamnă, dar nimeni nu se atinge de el. In pofida tuturor acestor fapte, grătarul e suveran In alimentația publică teleormăneană.Această dragoste absurdă pentru materii prime care se aruncă pe grătar a devenit așa de mare la Alexandria, îneît la „Gospodina", in loc să se vîndă preparate și semiprepa- rate, se vinde — ca la măcelărie — carne, Tonetele din fața localurilor publice care desfac gustări dimineața vînd preparate din carne, fără nici un gram de garnitură.Am trecut și pe Ia hanul orașului, unde, orice s-ar spune, se opresc din drum oameni din toată țara, care nu mănîncă... numai grătare.— Avem numai carne de porc — ne-a întîmpinat responsabilul.Chiar directorul întreprinderii de specialitate, Mihai Gongone, om care cunoaște în amănunt opiniile medicilor, e convins de grataragii că la Alexandria legumele „nu prea merg".Desigur, alimentația publică rațională, echilibrată, nu poate fi lăsată la cheremul unuia sau altuia cy -fș- punde de un local sau altul. .națiile și hotărîrile forurilor centrale și, în primul rînd. cerințele populației privind diversificarea sortimentelor din toate unitățile de consum vor trebui aplicate rapid și cu toată seriozitatea. Mai mult poate ca în alte localități, la Alexandria acest lucru trebuie să fie o temă pe agenda Direcției comerciale județene, nu pentru studiu, ci pentru transpus neîn- tîrziat în practică.
Gh. GRAURE

In Arcadia copilăriei
(Urmare din pag. I)

spectacol. Și atunci, cum și de ce 
cartea pentru copii să nu aibă toc
mai ea statutul fanteziei ? De ce să 
le incărcăm cu Gătită nisip? (Desigur, 
aurifer). Ce vină are... recrutul 2 Au
rul copilăriei, bugetul ei inestimabil 
este visul, capacitatea de a se pro
iecta in marile spații rivnite. Copilul 
visează cu fiecare curcubeu, cu fie
care șuier de tren, cu fiecare legendă 
sau cintec. Cu fiecare carte.

Societatea noastră dorește să se 
asigure de calitatea umană-revolu- 
ționară a succesorilor săi, să le im
planteze organic marile sale țeluri și 
idealuri, să-i formeze in spiritul 
„programei analitice" pe care, sub 
conducerea partidului, o realizează in 
contul neasemuitei sale istorii pre
zente și viitoare. De aceea, nu putem 
concepe pe copii altminteri decit ca 
pe niște eroi nemijlocit participanți 
la această istorie. Acesta este terenul 
vast ce se înfățișează — poate nu 
intru totul desțelenit — atenției fraților mai mari, scriitorilor, acestor 
dascăli cu catedre republicane. Pro
blema este aceea de a ști să declan
șăm energia acestor aproape 5 mi
lioane de copii, transformindu-i in 
cel mal pur și proaspăt combustibil 
pentru înălțarea patriei. Și aceasta, la 
modul cel mai practic. Intr-o țară 
care crește mai repede ca Făt-Fru- 
mos din basme, pasul copilăriei tre
buie să fie cu necesitate mare și în
drăzneț. Fără capacitatea de a fi mi
litantă, orice vocație ține doar de 
metafizică sau de romanță. Inclusiv 
vocația de a cuceri viitorul. De aceea 
cred în literatura pentru copii, așa 
cum cred în copilărie și le-aș dori pe 
amîndouă la aceeași înălțime. Ca rost 
și împlinire.

1
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Un mobilizator angajament al constructorilor din Sibiu:

fiecare obiectiv să fie dat in funcțiune 
la termen si chiar mai devreme

-------------------  la zi in AGRICULTURĂ

PRĂȘITUL LA TIMP ÎNSEAMNĂ
-----BELȘUG 1N HAMBARE!------în acest cincinal, județul Sibiu, ca toate celelalte județe ale țării, beneficiază de un mare volum de investiții. In primii trei ani ai cincinalului au fost investite 8 miliarde lei, adică aproape tot atît cit s-a cheltuit in întreg cincinalul 1971—1975. In 1979 urmează să se investească alte peste 3 miliarde lei ; sint fonduri considerabile, care se materializează îndeosebi în construirea și dezvoltarea a citeva zeci de mari obiective industriale și agrozootehnice, realizarea a peste 5 200 apartamente.Realizarea exemplară a acestui consistent plan de investiții preocupă în cel mai înalt grad organizația județeană de partid ; se dorește ca cel de-al patrulea an al cincinalului să fie un an deosebit de rodnic pentru activitatea de investiții, care să se incheie cu rezultate mult mai bune decit în oricare dintre cei trei ani care s-au scurs pină acum. Altfel spus, 1979 să fie un an de excepție in activitatea de investiții.Sub semnul acestui imperativ s-au desfășurat lucrările unei recente plenare a comitetului județean de partid. Toți cei care au luat cuvîntul, și nu au fost puțini, au expus ample programe de măsuri, propuneri numeroase, temeinic gîn- dite. de natură să determine un autentic reviriment pe șantiere, impulsionarea ritmului de execuție pentru punerea in funcțiune la termen și chiar mai devreme a noilor obiective de investiții.Cum era și firesc, aproape în unanimitate participanții la discuții s-au referit, înainte de orice, la ceea ce ‘,-ebuie întreprins de urgență de ' tre toți factorii responsabili pen- ' ' buna desfășurare a activității deivestiții. S-a vorbit concis, adeseori critic, cu adrese exacte. O sinteză a acestor „urgențe" s-ar desfășura aproximativ in următoarele două mari direcții de acțiune. Prima dintre ele are în vedere investițiile productive — industriale și agrozootehnice — domeniu in care de maximă actualitate sint : montarea utilajelor tehnologice ; executarea, potrivit graficelor, a tuturor lucrărilor conexe în vederea începerii rodajelor și a probelor tehnologice ; elaborarea documentației și obținerea tuturor avizelor pentru cele 18 noi capacități productive ale căror lucrări urmează să înceapă în acest an ; folosirea integrală a capacităților de producție existente pe șantiere prin programarea utilajelor de construcții în 2 și 3 schimburi ; întărirea ordinii și disciplinei ; sporirea gradului de mecanizare și industrializare a lucrărilor ; extinderea acordului global pe bază de plan fizic la pest^ 85 la sută din volumul lucrărilor ; îmbunătățirea organizării producției și a muncii ; diminuarea fluctuației forței de muncă ; sprijinirea organizațiilor de construcții de către unitățile beneficiare de investiții cu forța de muncă necesară desfășurării într-un ritm corespunzător a lucrărilor ; executarea în regie proprie, de către consiliile unice agroindustriale de ștat și cooperatiste, a unor lucrări de investiții.

f Cît privește construcțiile de locuințe și lucrările social-culturale a reieșit că este absolut . necesar ca, pină cel tîrziu la sfirșitul primului semestru, să se incheie * elaborarea proiectelor de execuție pentru toate locuințele care vor începe in acest an urmind să fie terminate anul viitor, iar pină la 30 septembrie pentru toate locuințele din planul anului 1980 : recuperarea grabnică a restanțelor la fabricile de panouri mari pentru punerea lor neintirziată in funcțiune ; constituirea de formații de lucru complexe, repartizarea prin contracte a lucrărilor și retribuirea acestor formații in acord global ; organizarea muncii în 2 și 3 schimburi la punctele de lucru cu utilaje grele ; trecerea tuturor inginerilor, tehnicienilor și a muncitorilor specialiști care execută munci administrative sau auxiliare in activități direct productive, pe șantiere ; preluarea execuției unui 

număr însemnat de blocuri de către colectivele întreprinderilor industriale care urmează să le folosească, creșterea accentuată a productivității muncii prin folosirea pe scară largă a mecanizării la lucrările de finisaj, extinderea con- teinerizării, organizarea unor stații și ateliere centralizate pentru prepararea betoanelor și mortarelor, fasonarea oțelului-beton și asamblarea elementelor de instalați. Obiectivul imediat al acestui complex program
CÎTEVA DIRECȚII CONCRETE 

DE ACȚIUNE :
• Organizarea muncii în 2 

si 3 schimburi la punctele de 
lucru cu utilaje grele • Extin
derea acordului global pe bază 
de plan fizic • Executarea în 
regie proprie a unor importan
te lucrări • îmbunătățirea con
lucrării dintre proiectanți, con
structori și beneficiari.

de măsuri îl constituie realizarea, pînă la sfîrșitul primului semestru, a 40 la sută din numărul apartamentelor prevăzute în planul acestui an.Notabil este, de asemenea, faptul că interesul vădit pentru impulsionarea ritmului de execuție pe șantiere nu a pus în umbră preocupările pentru creșterea eficienței economice in activitatea de investiții, ci dimpotrivă s-au împletit strîns. armonios. In a- cest sens s-au preconizat soluții pentru reducerea consumurilor de materiale — cu cel puțin 7 la sută la metal și 3 la sută la ciment.Dacă în ce privește construcția de locuințe și obiective social-culturale cheia problemelor se află în mîinile organizației județene de partid, lucrurile se arată a fi mai complicate in ce privește investițiile productive. Aici continuă să persiste încă multe semne de întrebare, cu nedoritul concurs al unor furnizori de utilaje. Participanții la dezbateri s-au referit cuprinzător la numeroasele lucrări ce bat pasul pe loc din cauza lipsei utilajelor.Cazul cel mai acut îl constituie 

întreprinderea „lndependența"-Sibiu : se executâ noi utilaje pentru șantierele 
ae investiții

ampla investiție de la întreprinderea metalurgică de metale neferoase din Copșa Mică. Ritmul montajului trenează, in primul rînd, din cauza marilor restanțe in livrări. Față de cele dezbătute în plenară, la începutul acestei luni situația se înfățișa încă nesatisfăcătoare. O seamă de furnizori înregistrau încă restanțe la contractele anului 1978, intre care amintim :• întreprinderea de utilaj chimic și forjă Rm. Vîlcea — cu peste 142 tone.• întreprinderea metalurgică de utilaj tehnologic Moreni — cu aproape 160 tone.• întreprinderea de utilaj chimic Ploiești — cu 74 tone.• întreprinderea de utilaj tehnologic Buzău — 6 tone.Lucrurile tind să rămînă complicate și din cauza refuzului unor întreprinderi constructoare de utilaje de a încheia contracte potrivit repartițiilor emise.• întreprinderea mecanică de mașini și utilaj minier Baia Mare — 53 tone.• întreprinderea mecanică din orașul Dr. Petru Groza — 18 tone.• întreprinderea „Progresul" Brăila — 71,5 tone.• întreprinderea „23 August" București — 17 tone.• întreprinderea de utilaje chimice și forjă Rm. Vilcea — 18 tone.• întreprinderea mecanică Topleț — 12 tone.Iată citeva dintre problemele „lă zi" cele mai presante ale activității de investiții din județ. împreună cu încă multe altele care țin de pregătirea investițiilor anului viitor, acestea au polarizat vreme de citeva ore atenția activului de partid al organizației județene. Remarcabil este faptul că luările de cuvînt au degajat net hotărîrea comuniștilor de a face din cel de-al patrulea an al cincinalului anul de reviriment al activității de investiții. Scopul acestei tentative l-am reținut din cuvîntul unui vorbitor : „Trebuie să realizăm in timpul ce a mai rămas din actualul cincinal o producție industrială suplimentară cel puțin egală cu cea obținută in primi trei ani — peste patru miliarde lei". într-adevăr, un obiectiv pentru a cărui înfăptuire nici un efort nu pare prea mare.
Nicolae BRUJAN 
Ioan ERHAN

Culturile prășitoare ocupă în județul Ilfov peste 300 000 hectare, suprafață care presupune efectuarea unui volum mare de lucrări de întreținere. Pină la 14 mai, floarea- soarelui a fost prășită manual pe 30 la sută din suprafața cultivată, iar mecanic — pe 48 la sută. întreprinderile agricole de stat Belciugatele, Chirnogi, Oltenița și Mogoșoaia au încheiat această lucrare. De asemenea, în cooperativele agricole s-a încheiat prășitul manual pe Întreaga suprafață cultivată cu sfeclă de zahăr, iar prășitul mecanic Ia această cultură s-a executat în proporție de 46 la sută. Am urmărit cum se desfășoară aceste lucrări în consiliul u- nic agroindustrial Ștefănești. I.A.S. A- fumați cultivă cu plante prășitoare 4 800 hectare (jumătate din suprafața unității), în bună măsură pentru sămînță. Este un motiv in plus ca lanurile să fie curate, bine întreținute. Noțiunea de „întreținere a culturilor" are în această unitate, unde de cîțiva ani se practică erbi- cidarea totală a întregii suprafețe, un înțeles aparte. E vorba, de fapt, de controlul zilnic al culturilor, parcelă cu parcelă, și intervenția rapidă numai acolo unde e cazul cu o prășită de corecție. La ferma nr. 8 Mo- vilița, o parcelă compactă de 100 hectare de floarea-soarelui are plantele bine dezvoltate, la distanțe egale, atît pe rînd, cît și între rîn- duri. Am străbătut-o în lung și-n lat împreună cu inginerul Mihai Cojo- caru, directorul unității, și inginerul Aurel Floroiu, șeful fermei. Terenul e moale, afinat, are apă suficientă și nici urmă de buruieni. „Controlăm
So însilozăm întreaga recoltă 

de furaje!
(Urmare din pag. I) cole in această perioadă, se con-____________ ________________  . servă valori nutritive mult diferite, ție de 25 tone masă verde la hectar, așa cum rezultă din următoarele atit cit obțin numeroase unități agri- date :Tehnologia adoptată Proteină digesti- Unități nu- Echivalent lapte (in 1)bilă în kg'ha tritive la haSemisiloz 620 3 320 12 400Uscare prin balotare sau cu ventilatoare 570 3 200 11 400Uscare în brazdă 410 2 600 8 200

O concluzie este clară : uscarea finului in brazde este o practică păgubitoare pentru unitățile agricole, pentru economia națională. Pierderea substanțelor nutritive are consecințe negative în zootehnie, determi- nind un nivel scăzțit al producției medii la principalele produse : lapte, carne, lină. In funcție de metoda de conservare aleasă se poate cîștiga sau se poate pierde la prima coasă de lucerna echivalentul a 250 kg carne de vită sau carne de oaie.Diferențele mai mici de valori nutritive rezultate din conservarea sub formă de semisiloz sau fin balotat ori uscat cu ventilatoarele au determinat numeroși specialiști să aplice metodă uscării nutrețurilor verzi sub formă de fin. Ploile căzute în ultimele zile au surprins in cimp lucerna și alte furaje cosite in brazde, pe suprafețe de zeci de mii de hectare. în condiții de umiditate prelungită. in județele Constanța, Dolj, Timiș ș.a. există pericolul degradării unor mari cantități de furaje. Iată o situație care impune intervenții rapide pentru a se evita cu desăvîrșire orice degradare a furajelor, orice pierderi de substanțe nutritive. în acest scop este necesar ca întreaga cantitate de masă verde cosită, indiferent de destinația inițială, să fie insilozată. Important este ea specialiștii să adopte măsuri diferențiate pentru a optimiza procentul de umiditate din siloz, să 

zilnic cultura. Am Intervenit cu o prașilă manuală de corecție numai acolo unde au apărut mici vetre de buruieni" — ne-a spus șeful fermei. Pe o altă solă, semănată după ploi, au apărut ici-colo buruieni. S-a stabilit pe loc să se aplice o prașilă de corecție. Am urmărit și celelalte culturi : porumbul și soia. Aceeași observație : lanuri curate, urmarea „combaterii integrate" — cum o nu-
Un adevăr ce îndeamnă acum, pe ogoarele 
ilfovene, la o amplă mobilizare de forțe și la 
răspundere sporită pentru calitatea lucrărilor

mește directorul unității — lucrare care se aplică aici de mai mul ți ani consecutiv cu bune rezultate.Cooperativele agricole din consiliul Ștefănești — Afumați, Tunari, Dascălu, Ștefănești și Găneasa — cultivă cu plante prășitoare 5 751 hectare. Cele 150 de hectare de sfeclă de zahăr au fost prășite manual în totalitate, iar mecanic pe 120 hectare. La floarea-soarelui a fost executată prașila mecanică pe 1 000 hectare din 1 150 hectare și s-a început prașila manuală, iar la porumb a fost aplicată o sapă rotativă pe 500 hectare din cele 3 951 cultivate. După aprecierea tovarășului Grigore Colțescu, directorul S.M.Ai Ștefănești, „rămî- nerea în urmă la întreținerea culturilor în cooperativele agricole se da- torește faptului că a întîrzjat semănatul". Este un motiv temeinic ca 

organizeze echipe de cooperatori pentru omogenizarea amestecului de masă verde cu paie, în proporții care să asigure un procent de umiditate cuprins între 45—50 la sută. în ceea ce privește lucerna și alte furaje verzi aflate în brazde, în raport cu gradul de uscare acestea pot fi in- silozate, fie prin adaos de paie, fie prin adaos de masă verde in proporții stabilite de specialiști, la fața locului.în actuala etapă urmează să fie insilozată 40 la sută din cantitatea totală de 25 milioane tone de furaje prevăzute pentru întregul an. Iată de ce organele și organizațiile de partid, direcțiile agricole, consiliile unice agroindustriale trebuie să sprijine activitatea formațiilor specializate de mecanizatori, să asigure utilizarea intregii capacități de lucru a utilajelor pe întreaga durată a zilei-lumină. In cimp. la locurile de depozitare și însilozare a furajelor, peste tot unde sint concentrate utilajele, formațiile de mecanizatori și cooperatori, este necesară prezența permanentă a cadrelor de conducere și a specialiștilor pentru a asigura aplicarea măsurilor și normelor stabilite la recoltarea și in- silozarea furajelor, pentru încheierea acestor importante lucrări într-un timp cît mai scurt.
C. BORDEIANU 

peste tot să se acționeze cu toate forțele din zori și pină seara. Așa au procedat cooperatorii de la Das- călu. La ora 6 dimineața, peste 300 de cooperatori din această unitate erau in cimp și prășeau floarea-soarelui. în urma lor și a celor două tractoare cu cultivatoare, cultura ră- mîne curată. Calitatea lucrării executate de cooperatorii și mecanizatorii din această unitate este, firește,

un argument care merită să fie reținut. Reținem însă și faptul că aici s-ar fi lucrat cel puțin dublu dacă „ziua-lumină“ nu se termina la ora... prînzului. La ora 13, cooperatorii părăseau cimpul, iar in curtea secției de mecanizare se aflau 4 cultivatoare. De ce nu lucrau ? „Fiecare cooperator a avut cîte 6 rînduri în această tarla și le-a terminat, iar mecanizatorii sînt repartizați fiecare pe culturile și suprafețele pe care le-au semănat" — ne-a spus tovarășul Dc- neș Popa, șeful secției de mecanizare. O măsură bună, care sporește răspunderea pentru producție, pentru toate lucrările din întreg anul agricol, dar care nu trebuie înțeleasă Îngust. Se putea găsi o soluție ca să lucreze și alți mecanizatori, mai ales că lanurile erau puternic imburuienate. Noua formă de retribuție — tariful 

în aceste zile, recoltarea și însilozarea furajelor se desfășoară din plin. 
Obiectivul aparatului de fotografiat a surprins combinele de recoltat furaie 
in plină activitate: la I A S. Lehliu-lalomița (fotografia de sus) și la 

cooperativa agricolă Ștefănești. județul Ilfov (fotografia de |os)

pe tonă — nu trebuie să constituie o frină in realizarea unei viteze sporite la întreținerea culturilor și terminarea în timp util a acestei importante lucrări.Oprim și la ferma nr. 2 a cooperativei agricole Ștefănești, lingă o tarla de floarea-soarelui, cultură de toată frumusețea, uniformă și cu o densitate, măsurată pe loc, de 60 000—65 000 plante Ia hectar. A fost de ajuns să intrăm 10—20 metri în lan ca să constatăm că rînduri întregi de plante erau tăiate, iar buruienile se lăfăiau nestingherite de cuțitele cultivatorului. Ce se întimplase ? Ne- avind bine reglată mașina, cu defecțiuni de la reparații — cuțitele nu erau bine orientate — în loc să taie buruienile, tractoristul Petre Anghel, care semănase, cum s-a văzut, in bune condiții întreaga parcelă, distrugea plantele. Toate acestea se petreceau in prezența inginerului Mihai lonescu. șeful fermei (care n-a găsit altceva să spună decit : „așa e la început") și a șefului de echipă. Radu Marin.Ploile care au căzut în ultimele zile favorizează creșterea culturilor. dar și a buruienilor. în această situație, organele agricole județene, consiliile upice agroindustriale trebuie să acționeze neintirziat în direcția sporirii ritmului de lucru la întreținerea culturilor, să urmărească. zi de zi, oră de oră, în lan, calitatea execuției.
Lucian CIUBOTARU
corespondentul „Scînteii"

Tehnologii noișantierele sucevene sg utilizează pv cară tot mai largă panourile din beton armat cu pereții exteriori finisați in poligoane. Urmărind perfec" ționarea și extinderea procedeului, în condiții de eficiență sporită, un colectiv -de maiștri, ingineri și proiec- tanți din Suceava a definitivat o nouă tehnologie de confecționare a panourilor de fațade, care elimina covorul de cauciuc ce se folosea pină acum. Noile panouri pot fi realizate in patru variante colofistiCe (gri, roșu, galben și verde), și ornamentate cu ceramică in diverse desene, conferind astfel viitoarelor' construcții o notă in plus de originalitate > și frumusețe. Prezentind' multiple avantaje in domeniile economisirii materialelor. forței de muncă și energiei, noua tehnologie permite reducerea costului de deviz cu' 12-t-15 la sută față de tehnologia existentă.
Platformă 
plutitoareConstructorii din cadrul Grupului de șantiere pentru lucrări hidrotehnice care acționează pe șantierul Portului mineralier al Combinatului siderurgic Galați au pus în funcțiune un nou și modern utilaj de mare productivitate. Este vorba de cea de-a doua platformă plutitoare de vibrare, destinată executării infrastructurii de coloane pe diametru de 2 metri. Folosirea instalației cu o gabarit de 1 000 tone — o noutate absolută in construcțiile hidrotehnice — va contribui la creșterea ritmului de construcții și montaj la cea de-a treia etapă de construcții a portului mineralier gălățean, etapă ce se va finaliza in cursul acestui au, asigu.rîn- du-se astfel sporirea numărului de nave operate și mărirea considerabilă a cantității de minereu pentru furnalele combinatului gălățean. .
Producție 

suplimentarăOamenii muncii de la întreprinderea de prelucrare a lemnului din orașul Vaslui au înregistrat noi succese in întrecere. Bilanțul realizărilor obținute in perioada care s-a scurs de la începutul anului consemnează o producție marfă, peste prevederi, de aproape 3 milioane lei și o producție netă suplimentară în valoare de circa 2 milioane lei.

ÎN ÎNTREPRINDERILE TIMIȘORENE

MATERIALELE SECUNDARE
-surseîn unitățile economice din județul Timiș s-au intensificat preocupările pentru introducerea in circuitul productiv a materialelor secundare rezultate din procesele de fabricație sau din gospodării individuale. Aplicînd în viața indicațiile secretarului general al partidului, au fost întocmite programe concrete de măsuri privind valorificarea cit mai eficientă a materiilor prime și’materialelor și. in acest context, a resurselor secundare. Aceste programe, precum și actele normative care reglementează activitatea de colectare, recuperare, predare, gospodărire și valorificare a materialelor secundare au fost popularizate in adunări ale organizațiilor de partid, de sindicat șl U.T.C. Intr-o serie de unități s-au organizat expoziții cu produse realizate din materiale secundare și schimburi de experiență cu inițiatorii unor acțiuni cu caracter de masă, cum sint : „Contul colector de economii al grupei sindicale". „Să lucrăm o zi pe lună cu materiale economisite", „Micronul, gramul, secunda", „Analiza valorii produsului", „Echipe ale eficienței economice".La întreprinderea mecanică Timișoara, cea mai mare unitate industrială a județului Timiș, dar și cea mai mare consumatoare de metal, in acest an vor fi introduse în circuitul productiv peste 13 000 tone de resturi tehnologice metalice, pe seama cărora se va realiza o producție industrială de 120 milioane lei.— Am alcătuit colective de specialiști pe domenii, care au sarcina de a găsi căi eficiente pentru utilizarea metalului prin reducerea pierderilor tehnologice, dar și pentru fe- folosirea resturilor metalice, ne spune Eugen Rădulescu. inginer-șef al întreprinderii. Colectivul sectorului tehnologic a întocmit un program de extindere a forjării în matrițe in locul forjării libere, ceea ce ne va aduce in acest an economii de 500 tone • laminate. De asemenea, pentru obținerea de piese turnate, cît . mai apropiate ca formă și dimensiuni de piesele funcționale, am introdus și extins formarea în amestecuri auto- intăritoare, folosind un liant pe baza

principa de rășină turanică, asimilat în țară. Pe această cale, consumul de metal se reduce cu 2 la sută.Acțiuni eficiente au fost inițiate și în celelalte întreprinderi consumatoare de metal. De pildă, la „Electromotor", prin introducerea unor tehnologii moderne, consumul de tablă silicioasă s-a redus cu peste 13 la sută, iar la „Electrotimiș", prin valorificarea a 62 tone de resturi tehnologice aflate la magazia de recuperări, s-a realizat o producție industrială de 8 milioane lei.

le de economiimatina s-a prevăzut punerea in funcțiune in acest trimestru a unei stații-pilot pentru valorificarea celor 1 200 tone margini p.v.c și a 50 tone resturi tehnologice de marochinărie rezultate din procesul de fabricație. Eficient sint valorificați fulgii de po- liuretan la întreprinderea Spumotim, care, numai în 1978, a realizat articole de camping destinate exportului in valoare de 48.3 milioane lei valută. In cincinalul 1971—1975, aflăm de la ing. Elena Pugna. secretara comitetului de partid de la întreprinderea In
• Inițiativele valoroase - popularizate operativ, 
extinse șl generalizate • Larg cimp de aplicare 
tehnologiilor economicoase din punct de vedere 
al consumului de metal • Printr-o preocupare 
susținută, ponderea materialelor «secundare în
corporate în unele produse finite a crescut 

la 60 la sută

O experiență valoroasă a fost acumulată in întreprinderile din industria ușoară, unde colectivele de cer- cetare-creație și proiectare au elaborat produse și tehnologii noi care să folosească resturile tehnologice, cupoanele de bumbac, lină, piele, folii p.v.c. etc. Intr-un număr de 13 unități au fost organizate secții și ateliere de valorificare a materialelor secundare. Pe această cale, Întreprinderile de încălțăminte Modern și Banatul din Timișoara au produs anul trecut .90 000 perechi încălțăminte pentru copii, în valoare de 3,7 milioane lei. In acest an a fost prevăzută realizarea a 150 000 perechi, in valoare de 6 milioane lei. La întreprinderea de piele și mănuși și Industria română de piele, practic, aproape toate resturile tehnologice sînt refolosite la confecționarea unor articole din piele și blană, care, la nivelul unui an, valorează 5,5 milioane lei. în planurile tehnice ale întreprinderilor Victoria și Der-

dustria linii, ponderea materiilor prime secundare in produsele finite a reprezentat 15—30 la sută. în prezent, ponderea materialelor secundare încorporate in produsele finite a crescut la 40—60 și chiar 100 la sută, în anul 1978 au fost introduse în circuitul tehnologic ca înlocuitori de materii prime originale 464.5 tone de materiale secundare în valoare de 43 643 000 lei. în acest an, colectivul nostru va face un efort și mai mare pentru a acoperi in proporție sporită necesarul de materii prime cu materiale secundare.Exemple asemănătoare celor din industria construcțiilor de mașini sau din. industria ușoară pot fi date și din alte ramuri.Vorbind despre aceste rezultate bune, nu putem omite faptul că in unele întreprinderi constructoare de mașini — Tehnometal, Electrobana- tul — indicii de utilizare a metalului la fabricarea unor produse se si

tuează sub 0.80. în unele întreprinderi textile se mai introduc în procesul de producție materiale necorespunzătoare calitativ — datorită slabei exigențe la recepția unor materii prime și materiale — din care cauză se înregistrează un volum ridicat de cupoane, căzături etc., reprezentind uneori pînă la 10 Ia sută din stocul de produse finite — ca, de pildă, la I.T. Lugoj. Continuă să nu fie rezolvată problema recuperării și valorificării corespunzătoare a unor resturi tehnologice de piele, precum și a celor din cauciuc spongios. care numai în județul Timiș însumează 200 tone.— Pentru acest an — ne spune ing. Gheorghe Coste; vicepreședinte al consiliului județean de control muncitoresc al activității economice și sociale — unitățile economice timișene și-au prevăzut să valorifice, printre altele, 20 700 tone materiale metalice, 580 tone produse chimice secundare, aproape 6 000 tone materiale textile, peste 4 000 tone căzături tricotaje, 5100 tone materiale plastice și din caueiuc, 107 000 tone material lemnos. Pentru realizarea tuturor acestor obiective s-au constituit, cu sprijinul comitetului județean de partid și al comitetelor municipale și orășenești, colective de activiști de partid, cadre din producție și specialiști din institutele de cercetare și inginerie tehnologică, din învățămîntul superior, care au trecut la elaborarea măsurilor de valorificare superioară a materialelor secundare.Fără îndoială, revine organelor de partid, consiliilor oamenilor muncii, consiliilor de control muncitoresc sarcina de a urmări modul in care se infăptuiesc programele elaborate, indicațiile date de conducerea partidului în această privință, astfel ca in toate unitățile preocuparea pentru gospodărirea judicioasă a resurselor de materii prime și materiale, de valorificare eficientă a tuturor materialelor secundare să devină o cauză a fiecărui comunist, a fiecărui muncitor, tehnician și inginer.
Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii”

CONTRASTE
Au „secat" agregatele ?Se știe bine cit de necesare sint agregatele pe șantierele construcțiilor de locuințe. De aceea s-a și stabilit ca, în toate județele, consiliile populare să-și asigure și cu forțe proprii — prin valorificarea resurselor locale — o parte cît mai mare din aceste materiale. Față de

0 situațieîntr-o originală expoziție organizată la Cluj-Napoca, întreprinderea de produse cosmetice „Farmec" din localitate o- ferea spre valorificare altor unități niște bucățele de tablă din aluminiu ce cad la confecționarea tuburilor pentru șpreiuri. Aceste „căzături" aduc întreprinderii anual o pierdere de 5,8 tone tablă de aluminiu. Ește paguba întreprinderii. Aici aveam să aflăm că, de

anul trecut, producția de agregate realizate pe această cale a crescut cu 300 000 mc. Pină aici — toate bune. Consiliile populare din multe județe merită chiar felicitări. Dar iată că altele, in loc să procedeze la fel, pretind că au secat... agregatele. Cel puțin așa stau lucrurile în județele Alba, Bu

zău, Caraș-Severin, Teleorman ș.a., unde, în primul trimestru, producția de agregate realizată cu forțe proprii este mai mică decit cea obținută în aceeași perioadă a anului trecut. Logic vorbind, se pare că nu agregatele au secat ci... spiritul gospodăresc. (C. Priescu).
nu prea... fermecătoarefapt, pierderile sint mult mai mari. Spreiu- rile, odată golite de conținut de către consumatori, sint pur și simplu aruncate. Adică, acel metal prețios — tabla de aluminiu adusă din import, incorporată in acel ușor tub — este aruncat pe... apa sîmbetei. Numai la nivelul producției ce poartă marca „Farmec" — ne spune tovarășul Liviu Turdean, directorul întreprinderii — se pierd prin aruncarea spreiurilor utilizate 750 tone tablă

din aluminiu pe an. Dar dacă această pierdere ar fi socotită la scara tuturor întreprinderilor din țară care realizează astfel de produse ? Oricit ar fi vorba de „Farmec", situația nu prea e... fermecătoare.Soluția ? Simplă : Organizarea, prin unitățile de valorificare a ambalajelor, a colectării de la populație a acestor doze și găsirea unei soluții tehnice de reutilizare a acestora. Cine dă tonul 1 (Al. Mureșan).
Ciștiguri înjumătățiteOmul gospodar zice cam așa : dacă investești un leu, trebuie, neapărat, să obții ceva de aceeași valoare și, pe cit posibil, chiar mai mult. Altfel înseamnă că faci risipă sau. mai bine spus, cheltuiești cu două mîini și aduni numai cu una.Majoritatea unităților industriale din Mehedinți au reușit, pină acum, să reducă simțitor cheltuielile de producție. E un lucru bun. în schimb, alții au reușit ...să anuleze, pe total, ceea ce au economisit cei care chibzuiesc cu răspun

dere fiecare leu. Bunăoară, în primele luni ale anului, cinci unități industriale, intre care Șantierul naval din Drobeta-Turnu Severin și întreprinderea de vagoane au depășit cheltuielile de producție cu 12,8 milioane lei. La întreprinderea de vagoane, cheltuielile la 1 000 lei producție au fost mai mari cu 40 de lei față de plan. Aceasta mai ales din cauză că s-au depășit consumurile specifice de materii prime și materiale : 100tone de metal consumat in plus, 77 derogări la materiale și

manoperă și altele. Astfel, cîștigurile au fost înjumătățite.încă o precizare: cele două unități amintite au înregistrat, de la începutul anului și pină acum, substanțiale sporuri de producție peste prevederi. Fapt lăudabil, insă, in mod firesc, se pune întrebarea : obținețisporuri de producție, dar cu ce preț ? Care întrebare ar trebui să și-o repete, zi de zi, mai ales cei din respectivele unități. Cu răspunderea ce se cuvine. Și mai ales cu măsurile care se impun ! (Virgiliu Tătaru)
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„Politica P. C. R.
de industrializare socialistă

Institutul de economie socialistă a publicat, în Editura Academiei Republicii Socialiste România, o valoroasă lucrare politică și, în același timp, economică, de larg interes. Numeroșii autori ai acestei lucrări de sinteză realizează cu succes scopul de a aborda „principalele aspecte teoretice și practice ale procesului de industrializare din România, în evoluția lor istorică de la declanșarea revoluției industriale' și pină în prezent".în capitolul introductiv intitulat „General și particular în procesul de industrializare", pe baza analizei evoluției procesului de industrializare? în diferite țări ale lumii, este pusă în lumină, cu argumente convingătoare, necesitatea obiectivă a industrializării pentru toate economiile naționale. Studierea comparativă a procesului industrializării în diferite țări duce la concluzia că acest proces amplu se desfășoară in concordanță cu acțiunea unor legități generale, dar intr-o mare diversitate de condiții, ceea ce face imposibilă existența unui model unic al industrializării.Lucrarea reușește să prezinte temeinic, intr-un larg evantai de idei, industrializarea tării pornind încă de la începuturile revoluției industriale în

a țării"România, evoluția anevoioasă, adeseori contradictorie, a industriei românești in perioada 1918—1944, ansamblul gîndirii economice burgheze despre industrializarea țării, evidențiind interesele economice și politice care s-au aflat la baza diferitelor concepții și doctrine, Autorii sintetizează, de asemenea, concepția clasei muncitoare din România înainte de 1944, adu- cînd argumentele teoretice care au stat la baza gîndirii ei înaintate despre necesitatea obiectivă, posibilitatea reală, și căile de înfăptuire a industrializării, precum și elementele menite să contureze politica de industrializare, cu deosebire după crearea Partidului Comunist Român.O parte considerabilă a lucrării este consacrată problemelor cardinale ale industrializării socialiste a României. Cu deosebită forță sint reliefate concepția, politica și procesul industrializării in condițiile revoluției științifice și tehnice contemporane, insistin- du-se în special asupra ritmului de creștere al acestei ramuri, ca și asupra principalelor modificări calitative survenite în producția industrială.Industrializarea socialistă a țării nu este un scop in sine. Așa cum demonstrează au

torii cărții, ea a avut și are o profundă și multilaterală înrîurire pozitivă asupra dezvoltării economico-so- ciale a întregii țări, asupra creșterii nivelului de trai al poporului. Influența industrializării asupra ocupării depline a forței de muncă, asupra creșterii productivității muncii și asupra venitului național, efectele ei asupra sporirii veniturilor populației, reducerii decalajelor dintre veniturile mari și mici, ca și asupra dimensiunilor cantitative și calitative ale consumului sint doar cî- teva din subiectele mai importante în- mănunchiate pe baza analizei unei dezvoltări vertiginoase de peste trei decenii.încheind lectura a- cestei lucrări, cititorul rămine cu imaginea edificatoare a unei opere revoluționare — cum este industrializarea socialistă — cu adînci implicații în întreaga viață a tării, înfăptuită pe baza unui' program temeinic fundamentat, in care „știința care cunoaște" se unește organic cu „știința care acționează" datorită profunzimii gîndirii. înțelepciunii și clarvi- ziunii materialist-dia- lectice a secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Aurel NEGUCIOIU

Maria COMȘA

„Cultura materială veche 
românească"Monografia apărută în Editura Academiei. sub semnătura dr. Maria Comșa, este rodul a peste 10 ani de cercetări arheologice efectuate in cele 6 așezări omenești din secolele VIII—X de la Bucov-Prahova.O primă idee majoră ce se desprinde din lucrare o constituie cea referitoare la caracterul sedentar, statornic al locuitorilor oelor cîteva obști sătești e- xistente in zona Buco- vului. caracter pus in evidentă de îndeletnicirile acestora ca. de pildă, cultivarea ogoarelor. valorificarea substanțelor minerale utile aflate în zonă, producția meșteșugărească. ocupații incompatibile cu nomadismul.Lucrarea Măriei Comșa aruncă noi lumini asupra stadiului de dezvoltare a structurilor sociale, din cadrul comunității de la Bucov. la cumpăna dintre cele două mile

nii ale e.n. De pildă, analiza fenomenului de distribuire a locuințelor din cadrul satelor cercetate arată că acestea erau dispuse in „cuiburi" de 3—4 base, ordonîndu-se în șiruri, dispunind de adevărate ulicioare de acces. Sint reperate indicii ale celor două forme de proprietate: colectivă și individuală, constituite în cadrul acestor comunități de tipul obștii sătesti.Observațiile autoarei pun în evidentă si un anumit stadiu de organizare politică a comunității de aici. Cele cîteva așezări cercetate alcătuiesc un complex teritorial, situație în- tilnită si în alte zone din cuprinsul tării. Pare a fi vorba de un grup de sate situate in preajma unei asezări- centru. pe care o deserveau si care îndeplinea rolul de reședință a unei formațiuni politice. Autoarea presupune, pe . bună dreptate, in baza ca

racteristicilor deosebite pe care le prezintă una dintre cele 6 așezări cercetate, că a- ceasta ar fi constituit centrul complexului teritorial-politic din acea zonă in cadrul căruia se realizau funcțiile sale social- economice și politice.Caracterul structurilor social-economice și teritorial-politice constatate in cadrul comunității omenești de la Bucov. la care se adaugă situațiile identice sau asemănătoare existente și în alte a- șezări de pe teritoriul României in secolele VIII—X, conduc, in mod logic, la formularea unui nou punct de vedere in ceea ce privește începutul epocii medievale pe teritoriul României : este vorba de devansarea cu două secole, fată de opinia existentă în prezent, a începuturilor medievale românești. '
Prof. dr.
Ștefan OLTEANU

„Principii și forme juridice 
ale cooperării economice 

internaționale"Progresele furtunoase ale științei și tehnologiei moderne creează interese tot mai intense in ce privește participarea tuturor țărilor la viața internațională. Nici un stat, oricit de puternic, de mare, de bogat, nu mai poate să se dezvolte — și deci să existe — altfel decit participînd la circuitul mondial al schimburilor de servicii, de cunoștințe, de bunuri, de tehnologii, în care fiecare parte are de dat și de primit.România, integral angajată în opera de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, vede in promovarea colaborării și cooperării internaționale — inclusiv conlucrarea economică Internațională — pe temeiul principiilor fundamentale, general obligatorii, ale legalității, echității și eticii internaționale, un mijloc de cea mai mare însemnătate pentru realizarea cu succes a efortului său istoric.Este ceea ce determină și utilitatea, teo

retică și practică, a volumului „Principii și forme juridice ale cooperării economice internaționale", publicat de Institutul de cercetări juridice al Academiei de științe sociale și politice a Republicii Socialiste România în Editura Academiei.Volumul reunește șapte studii de drept internațional, scrise de specialiști cunoscuți în materie. în ordinea în care se prezintă, studiile privesc „Noua ordine economică internațională — cadru de promovare a unei colaborări și cooperări echitabile pentru toate statele" (autor Victor Ducules- cu), „Cooperarea industrială in domeniul dezvoltării industriale" (Roxana Munteanul, „Acordul General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.)" (Adrian Năstase), „Societățile mixte cu participare română constituite in străinătate" (Octavian Căpățînă și Victor Tă- năsescu), „Organizațiile economice internaționale de tip negu

vernamental ale țărilor socialiste membre ale C.A.E.R." (Brindușa Ștefănescu și Ion Ru- căreanu), „Transferul de tehnologie" (Olimpiu Crauciuc), „Protecția mediului înconjurător și exploatarea rațională a resurselor naturale" (Dumitra Popescu, care s-a achitat foarte bine și de sarcina de coordonare a studiilor).Scrise cu competență, în lumina principiilor care călăuzesc politica externă a partidului și statului nostru, a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, și sprijinindu-se pe un bogat material de referință, expunerile reunite în volum constituie un ajutor de preț pentru toți cei ce, ca teoreticieni sau practicieni ai relațiilor externe ale țării noastre, acționează în direcția promovării raporturilor României socialiste cu celelalte state ale lumii.
Prof. unfv.
dr. docent 
Edwin GLASER

Editura Minerva

• G. Câlinescu : „Scrisori și 
documente"

• Gala Galactlon: „Opinii li
terare"

• Tudor Vianu : „Opere" voi. 8
• Camii Petrescu: „Documen

te literare"
• Vistian Gaia: „V. A. Ure

chea"

Editura Kriterion
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• Franyo Zoltân : „Mesaj de pe 

pâmînt". Versuri ale unor 
poeți români.

• Mandies Gyorgy, M. Veress 
Zsuzsanna : „însemnările lui 
Bolyai Jănos"

• Palocsay Zslgmond: „Para
lelisme inconvenabile". Ver
suri

• Nikolaus Berwanger: „Măr
turisire tîrzie"

Editura 
Ion Creangă

• Petre Ghelmez: „Mînzul de 
vînt"

• Gligor Hașa: „Legendele
strămoșești"

• Gheorghe Șovu : „Jarul din 
palmă”

• Titel Constantinescu: „Abe
cedarul de iarnă"

• Dan Bihoreanu: „Și acasă și 
pe stradă".

Mihai CARANFILCu rară însuflețire și consecvență, Mihai Caranfil compune o proză romantic- naivă pe gustul acelui cititor care ocolește din instinct complexitatea prea sofisticată a eroilor unor romane moderne. Pe deasupra paginilor adie un zefir ideali- zant, singurul în care pot respira personajele lui simple care „iau totul in serios", n-au nimic de ascuns, cu o viață limpede ca apa...Exponentul acestei categorii este personajul principal din „Dilema", scafandrul Sandu Chiracu, un taciturn cu suflet de copil, stingaci in lumea cea de toate zilele, la largul său în lumea admcurilor acvatice. Este povestea unui om simplu, care gindește sănătos, deși cu sufletul încărcat de neștiuta povară a unei dureri „înăbușite", găsindu-și consolarea într-o muncă aspră, periculoasă. Firește, eroul cărții lui M. Caranfil merita să fie dezvăluit cu mai multă profunzime : prozatorul ne lasă doar să ghicim în el un univers uman ce nu e atit de simplu precum izbutește să ni-1 înfățișeze. Dincolo de tăcerea cam colțuroasă cu care-1 face simpatic cititorului comun, de aerul mîn- dru-insingurat cu care îl pune să-și trăiască propria nefericire, luminată doar de zimbetul fiicei sale, se poate întrevedea și altceva : vocația unei fericiri neîmplinite care mocnește timid, nesigur în sufletul unui om singuratic. Profesiunea personajului exprimă, naiv, caracterul său. Scafandrul Sandu Chiracu iși trăiește reveriile tainice, nesatisfăcute în lumea reală, atunci

Nicolae JURCA Gh. ȚUȚUI

„Mișcarea socialistă 
și social-democrată 

din România. 1934-1944“

„Evoluția P. S. D. din România 
de la frontul unic 
la partidul unic"în condițiile deosebit de prielnice create activității științifice de Congresul al IX-lea al partidului, numeroși cercetători au analizat viața social-politică din țara noastră in perioada interbelică, stăruind, îndeosebi, asupra luptei forțelor înaintate ale societății românești, în frunte cu comuniștii, împotriva pericolului fascist, pentru apărarea drepturilor și libertăților democratice, pentru salvgardarea independenței și suveranității naționale. în acest cadru se înscrie și apariția — în editura „Litera" — a lucrării „Mișcarea socialistă șl social-democrată din România. 1934—1944", de Nicolae Jurcă.Meritul lucrării constă in faptul că ea reprezintă o contribuție la clarificarea și aprofundarea unor aspecte dintre cele mai impor

tante ale activității organizațiilor socialiste și social-democrate, cum ar fi : locul și rolul mișcării socialiste și social-democrate in sistemul vieții politice a țării ; poziția organizațiilor socialiste și social-democrate față de necesitatea înfăptuirii unității clasei muncitoare, coloană vertebrală a concentrării forțelor democratice împotriva pericolului fascist ; acțiunile preconizate și întreprinse pentru apărarea independenței și suveranității naționale; activitatea desfășurată de militanții social-de- mocrați în cadrul mișcării de rezistentă antihitleristă ; aportul Partidului Social-Democrat la pregătirea și înfăptuirea insurecției naționale antifasciste și antiimperialiste din august 1944. Ansamblul acestor aspecte a fost analizat în strînsă interdependență cu vasta

activitate revoluționară desfășurată in anii respectivi de Partidul Comunist Român, forța cea mai consecventă și mai dinamică a luptei antifasciste.Concluziile cu caracter generalizator formulate de autor sint rezultatul valorificării criîice a unui bogat material documentar cercetat în arhive — în parte adus pentru prima dată în circuitul științific — precum și a informațiilor culese din presa vremii ori din literatura de specialitate, care a abordat, tangențial, problematica respectivă.Elaborată în spiritul exigenței științifice, lucrarea se înscrie ca o realizare valoroasă, u- tilă pentru cunoașterea de ansamblu a ultimului și celui mai frămîntat deceniu din istoria regimului social-politic burghez din România.
A. SIMION

La cea de-a 35-a aniversare a făuririi Frontului Unic Muncitoresc în România, Editura politică a oferit cititorilor o valoroasă lucrare realizată de Gheorghe Țu- țui asupra drumului parcurs de P.S.D. din aprilie 1944 pină la făurirea partidului unic al clasei noastre muncitoare în februarie 1948.Folosind un material documentar în mare măsură inedit, autorul și-a structurat lucrarea pe cîteva probleme majore : activitateaP.S.D. în perioada luptei pentru instaurarea puterii revoluțio- nar-democratice; aportul acestui partid la lupta pentru consolidarea regimului democrat in cursul anului 1945 ; participarea P.S.D. la alegerile parlamentare din noiembrie 1946 ; însemnătatea Congresului al XVII-lea al P.S.D. ; activitatea P.S.D. in

perioada pregătirii condițiilor de trecere la revoluția socialistă ; realizarea unității depline politice și organizatorice a mișcării muncitorești din România. Lucrarea lui Gheorghe Țuțui constituie, astfel, o primă încercare mai amplă de a analiza o perioadă dintre cele mai dense în evoluții semnificative din Istoria P.S.D.Volumul recenzat relevă că unitatea de acțiune a clasei muncitoare, făurită in urmă cu 35 de ani, șl-a pus amprenta pe fizionomia Partidului Social- Democrat. Lupta clasei muncitoare, a maselor largi populare, sub conducerea Partidului Comunist Român, pentru edificarea României socialiste, a imprimat, la rîndul său, însăși acțiunii de reorganizare internă și clarificare ideologică desfășurată în rindu- rile P.S.D., un ritm susținut, ceea ce a de

terminat sporirea contribuției sale la dezvoltarea in continuare a unității clasei muncitoare. la făurirea partidului său unic.Ideea fundamentală a lucrării este de o deosebită actualitate, intrucit evoluția vieții politice internaționale contemporane, in contextul căreia clasa muncitoare se afirmă tot mai puternic ca forță socială hotărî- toare, pune la ordinea zilei, ca problemă de acută stringență, realizarea unității de acțiune între diferitele detașamente ale mișcării muncitorești. Totodată, lucrarea contribuie la înțelegerea temeiurilor ce au asigurat, in mod necesar și legic, afirmarea cu vigoare a rolului clasei noastre muncitoare drept clasă conducătoare in opera de edificare socialistă a țării.
Conf. univ. dr. 
Gh. I. ION1ȚA

DE POEZIE

Poezia noastră populară 
într-o versiune franceză

Petre G. GORUN

„Căldura vieții"După ce a dat la lumină ediții bilingve din poezia noastră modernă și o versiune ro- mână-spaniolă a liricii noastre populare, editura „Minerva" ne prezintă o Antologie a poeziei populare române în limba franceză. Este o inițiativă ce merită atenție și elogii.Antologia include întreg peisajul literaturii noastre populare in versuri. întilnim astfel texte alese din poezia epică : cîntecul bâtrî- nesc ; cintecele ceremoniale, cu Întreaga lor lume diversă într-o secțiune pe care autorii au intitulat-o Arcadia, în stilul idilei pastorale franceze : colindele, cintecele rituale pentru prosperitatea in muncă și în roadele pămîntului. Apoi, ceea ce autorii au intitulat Elogiul vieții. Lirica populară, însoțind viața de toate zilele, ni se înfățișează aici in tot atîtea aspecte ale vieții sufletești a omului. Peisajul ei se deschide cu poezii definind metaforic cintecul popular însuși și doina. Urmează in grupuri masive : Cintecele de revoltă și ecourile istorice ale lîiptei poporului — de 4a poezia codrului și a haiduciei, pină la aceea evocind eroii populari ai trecutului : Horea, Tudor Vladimirescu, Avram Iancu, Alexandru loan Cuza. întilnim apoi grupurile intitulate :

Flori însîngerate — poezia de încriminare a războiului și a durității serviciului militar în trecut : Poemele dragostei și ale vetrei; Reflecții asupra condiției umane ; Natura, muncile agricole și păstoritul ; Amorul, dorința și nostalgia ; Euforie, petreceri și veselie — grup incluzind și strigăturile. Prezentarea liricii se încheie cu Cintece de viață nouă — versuri contemporane. O ultimă grupare constă din ceea ce autorii numesc Genera minora : folclorul copiilor. Selectarea textelor a fost încredințată competenței lui Alexandru Amzulescu. Traducerile au fost făcute, cu o bună cunoaștere a limbii franceze, de Annie Bentoiu și Andreea Dobrescu- Warodin. Nu se poate spune că ceea ce au realizat aceste personalități n-ar merita calda noastră recunoștință. Nu se poate spune nici că au invins toate dificultățile. Lumea poeziei noastre populare — mai ales a celei pastorale, ca și ' aceea a cintecelor ceremoniale — include forme de viață și personaje necunoscute cititorului francez contemporan și limbajului său înclinat spre abstracțiune. Situația s-a Căutat a fi remediată prin unele note in subsol, foarte sumare și cîteodată departe de realitatea folclorică.

Poate ar fi fost binevenită o prefață amplă, care să-l introducă pe cititorul francez in lumea poeziei noastre populare. Pe de altă parte, nu numai traducerea în limba franceză a Mioriței incumbă evidente dificultăți : cum să traducem în limba franceză cuvinte ca mioriță, baci, strungă, dor, noroc și nenoroc, sau exclamații ca lume, lume, soro lume... cînd în limba franceză lumea e de genul masculin ? De asemenea, sint aproape intraductibili termeni din viața culturii noastre populare : șezătoare. strigătură, doină, răboj, simbra oilor. Febra traducerii ne apare aici cu atit mai impresionantă cu cit autoarele și-au impus consecvent să găsească nu numai piwi cuvint — ci și prin ritm și rimă — echivalențe franceze ale limbajului atit de plin de seva pămîntului și a vieții din poezia noastră populară. Volumul Anthologie de la poe- sie populaire roumaine, prin masivitatea și diversitatea lumii pe care o înfățișează cititorilor străini — ca si prin impecabila tehnică grafică — este un dar de preț al spiritualității noastre, făcut celorlalte popoare ale lumii, prin intermediul limbii franceze.
Ovidiu 
PAPADIMA

Prezent cu un nou volum, „Căldura vieții". apărut recent la editura „Eminescu", poetul Petre G. Gorun ne surprinde prin vitalitatea tonului și marea mobilitate tematică. Cele două cicluri ale volumului : „Străbunii" și „Priveliști și imagini" adună, sub raport tematic, multe din motivele cultivate în lirica de natură patriotică. Primul ciclu se împarte între imn, odă sau elegie închinate înaintașilor, faptelor și personajelor istoriei noastre devenite legendare. Astfel. „Strămoșii daci", „Brîncovenii". „Frații Buzești" ce redesenea- ză momente mai vechi ale istoriei noastre, urmate, firesc, de evocările mai apropiate de noi cum sint cele din „Tudor către panduri". „Independența" sau „La Mărășești" conturează una dintre direcțiile poeziei cultivate în acest volum, prin care trecutul reînvie în imagini puternice. parcă tăiate în piatră. Versurile fie că îmbracă mantia lm- nică. fie pg cea adine cernită din ciclul dedicat răscoalei din 1907 ne conving prin pasiunea participării, prin- tr-un dramatism rezultat atit din situații, cit și din tonalitatea lirică aleasă.Sentimentul patriotic infuzat pretutindeni în versuri este pe deplin pus in evidență

în acele cintece ale iubirii de tară „spuse" cu inima deschisă și mintea trează. Chipul țării evocă „maica cea mai bună", „vatra milenară" a cărei simplă imagine iscă un înălțător sentiment de mindrie : „Cind spun țară, eu România » spun / Cu tot ce are ea mai scump și bun... Sîntem cu toți ai tăi, toți umăr lîngă umăr I Și-s mindru că și eu intre-ai tăi fii mă număr". Expresivitatea lirică ciștigă mult in intensitate printr-o continuă alternanță a sentimentelor. Deosebite ca realizare -artistică ne apar acele evocări în tonuri joase, molcome aduceri aminte care transcriu un peisaj interior transfigurat de istorie.Anunțată din ciclul „Străbunii", lirica meditativă devine o modalitate tot mai distinctă de abordare a lumii înconjurătoare în partea a doua a volumului. „Priveliști și imagini". Poezia „Căldura vieții" ni se pare reprezentativă pentru a ilustra această stare : • „Simt clipele, ca tre- murul din lacuri, / To- pindu-se ușor in infinit / Cum cerul ne-n- trerupt se scaldă-n veacuri / A vieții sevă curge nesfirșit... // Sint om și eu — o ființă dintr-o lume / Cu patimi. cu speranțe și-m- pliniri, / O torță duc, dar nu știu cum anume / Se contopește-n

crez și mistuiri.. II O părticică sint din univers / Cu toată ființa lui Întruchipată / Iar dacă-s prins cu el in lungu-i mers, / Căldura vieții o simt în mine, toată...". Deși e- vocă peisaje din cele mai diferite anotimpuri ale anului, secvențe cotidiene, lirica din a- ceastă parte amplifică sentimentul participării la viata de pe a- ceastă unică, inimitabilă planetă : „Pămîn- tul singur fără noi în viață / Ar arăta ca Venus sau ca Marte / Ar fi și el a miliarda parte 7 în galaxia arun- cată-n ceată // în nopți tirzli sau fapt de dimineață / Ar fi un punct în univers, departe / La mii de ani lumină ce-1 desparte i De soare... de Uranus și viață // Dar sîntem noi și el cu noi e altul / Și înfrățiți astfel noi sîntem una, / Clep- sidre-n timp înregistrară saltul // Cu oamenii... cu soarele și luna / De-acum, de-aici, noi prospectăm înaltul / în timp... în univers și totdeauna" („Oameni și clepsidre").Vieții îi este proprie căldura, cum poeziei îi sint sentimentele. A- dunindu-Ie pe amin- două între copertile a- celuiași volum. Petre G. Gorun justifică incă o dată legătura indestructibilă dintre creație și viată. <?•
Emil VASIlESCt

„Dilema"cind se scufundă in apele fluviului, îndepărtîndu-se de zgomotele de „sus", dar tocmai așa participînd, fără nimic bombastic, la ceea ce se petrece acolo, la ridicarea unei mari opere de civilizație socialistă. Avem astfel premisa unui foarte interesant erou care, pâ- rind că fuge de viață, in- deplinindu-și meseria cu voluptatea secretă a unei evaziuni, este, de fapt, un complex erou pozitiv cu idealuri ce nu-și cunosc cuvintele, dar transpar mai bine in tenacitatea faptei, în frumusețea acțiunii. Există, fără îndoială, o bună doză de naivitate, de artificiu literaturizant. in natura acestui personaj : se vede că autorului i-a surîs, nu tocmai inocent, ideea unui scafandru ce-și îneacă zilnic -niște „dureri înăbușite", urmele unor răni nevindecabile. Ceea ce salvează un astfel de destin romanțios în ochii cititorului mai exigent constă chiar in dezarmanta lui „platitudine", căci un astfel de personaj cinstit în marea lui naivitate ne readuce în față drama simplă a omului de rind și căldura ciudată a sentimentalității rănite, vibrația umană a tragediei care, înainte de a fi trăită complicat și estetizată, există. De aici provin un paradoxal sentiment al Încrederii, optimismul cu care de altfel ne-am obișnuit să-l socotim prea adesea dator pe scriitor, indiferent de natura problemelor, a vieții înfățișate. Eroismul necontrafăcut se împletește în „Dilema" cu descrierea calmă a pierderii celor apropiați. Eroul trăiește totul cu presenti

mentul dispariției unei fericiri pentru care are o adevărată vocație și poartă in el melancolia unui vis nerealizat. Omenește, toate acestea nu sint incompatibile cu eroismul. Eroul din „Dilema" nu se urcă pe vreun piedestal, ci coboară, zilnic, in adincul apelor. Efectul prozei de această factură se bizuie pe o intuiție simplă: fondul romantic din sufletul cititorului mediu va reacționa ca o comoară atinsă de nuielușa magică din povești. Deși uneori alune- cind in tonul edulcorat, dulceag, specific literaturizării („Un vapor e ca o ființă, trăiește, >ire viața lui" etc., etc.), în general cursul povestirii se menține la cote acceptabile, avînd meritul de a zugrăvi o lume într-adevăr fascinantă, cu o viață clocotitoare, în care se îmbină inextricabil mari bucurii, satisfacții omenești cu drame și sacrificii, lumini și umbre demne de interesul oricărui scriitor : lumea amestecată a marilor șantiere ce se menține incă vie mai ales pe ecranul panoramic al reportajului, dar rămine incă foarte departe de pagina romanelor (cu o singură, memorabilă excepție: „Intrusul" de Marin Preda). Romanul lui M. Caranfil iși trage deci un merit deloc neînsemnat și din avantajul autorului de a cunoaște îndeaproape această lume în „apele fascinante" ale căreia se aruncă întocmai eroul său principal. Meritorie este și supratema acestei cărți : dincolo de realismul romantic al poveștii, cititorul atent va descoperi schema unei va

riante moderne a mitului jertfei, intrucit, aidoma lui TVIanole, personajul principal jertfește la temelia unei impresionante zidiri, o mare și unică iubire. încercarea prozatorului de a ridica astfel faptele Ia o semnificație mai generală este întruto- tul lăudabilă, cu atit mai mult cu cit in cîteva pagini dense izbutește să definească atitudinea diferită a oamenilor față de legitimitatea sacrificiului, dezvăluind germenii unei mentalități noi, caracteristică unor oameni noi. Desigur, pe de altă parte, apare intrucitva forțată, cam naivă, transformarea unui accident (scufundarea vaporului fluvial chiar intre stilpii viitorului baraj) intr-un prag al dilemei filozofice dezbătute cam ca intr-o ședință operativă de producție. („Acum li se cerea să delibereze a- supra vieții însăși. Îngropăm sau nu Îngropăm niște morți la temelia acestei construcții ?“). Dar nu-i mai puțin un merit al autorului că a intuit în împrejurarea respectivă un sens mai adine, susceptibil de a juca rolul unui fel de reactiv moral colorînd diferit atitudinea oamenilor : in fond, abia de aici încolo ar fi putut începe un roman cu mai ridicate șanse de durabilitate, o carte a unei mari confruntări moraje.Romanul „Dilema" (editura „Eminescu") este meritoriu prin ineditul lumii descrise, ca și prin naturalețea unor eroi autentici, care se comportă ca niște oameni obișnuiți, fără emfază ori falsă modestie.
C. STANESCU

Cornel UNGUREANU

„Contextul operei"După „La umbra cărților in floare" (1975). in intenție o panoramă a criticii literare contemporane intr-o viziune personală, și „Proză și luciditate" (1977). analiză a □rozei contemporane din unghiul reflexivității, Cornel Ungurea- nu publică la „Cartea românească" volumul „Contextul operei", suită de studii asupra unor scriitori in mare parte clasicizati si is- toricizați. Opera unui scriitor, citită integral, e așezată, in buna tradiție a criticii noastre, intr-un climat socio-cultural, căutînd să descifreze in ce măsură se particularizează. iese sau nu d:n cadrul unei mode literare si se constituie ca univers imaginar sau ca model formal. Se poate constata, apoi, o intimitate cu documentele de istorie literară și o cunoaștere axată a polemicilor din reviste, a modelor si modelelor literare sau a alianțelor literare. totul supus unui examen amănunțit pentru o valorizare pl ural ă.Prima secțiune a volumului („Literatura ca model") cuprinde trei eseuri asupra creației Iul Lucian Blaga, Vasile Voiculescu și

Ion Pillat. cele mai bune sub raportul interpretării. Pentru a cerceta „Vîrstele ordinii si ale ereziei" in opera lui Lucian Blaga. Cornel Ungureanu imnrumută unelteleistoricului literar si. in consecință. studiazăbiografia poetului, o- prindu-se asupra arborelui genealogic. întemeiat din vechime si „înfipt cu o forță extraordinară in pămin- tul transilvan". Este o ocazie de a deschide paranteze asupra unor ascendenți „eretici", erezia fiind inteleasă ca evadare din cadrul strimt al unei profesiuni. Efectele „ereziei" înaintașilor sint urmărite în ideologia dramaturgiei blagiene. Identificarea unor simboluri obsesionale prilejuiește criticului sublinierea coerenței o- perei blagiene. Analiza sonetelor lui Voiculescu, surprinzătoare pentru o carieră ce părea Încheiată, are in vedere întreaga creație. în cazul lui Ion Pillat, critica sociologică, tematico- stilistică și comparatistă concură la realizarea unui portret sugestiv și veridic.Din cea de-a doua secțiune („Literatura, mod de existentă") se detașează. în mod spe

cial. „Antitezele poeziei lui Bacovia" șl „Creanga si arborele", celelalte articole avînd o bătaie mai scurtă. Cornel Ungureanu se ocupă si de participarea unor poeți minori la întemeierea lui Bacovia. cu precizarea că pentru ceilalți simbolurile sint un simplu decor, pe cind la autorul „Plumbului" devin „mijloc unic de expresie". Criticul procedează la analiza pre-tex- tului liric si a inserției prozaice, ambele „neutre din punctul de vedere al poeticii consacrate". Un punct de vedere nou aduce si în interpretarea personajului din „Creanga de aur" în care vede o întruchipare a scriitorului.Ip ultima secțiune a volumului („Generația literară, program literar"). Cornel Ungureanu reliefează constituenta tematici ai operei lui Zaharia Stancu, Anisoarei Odeanu, Marin Preda si ■ Al. Ivasiuc. Criticul s-a expus, uneori, riscului neutralizării valorilor o serie de teme circu- lind de la un scriitor la altul si chiar de la o carte la alta ale aceluiași autor, aflate pe diferite trepte de ierarhie estetică.
George GIBESCU
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Interviul acordat de tovarășul Cronica zilei
ZIUA NAȚIONALĂ A NORVEGIEI

Nicolae Ceaușescu
ziarului spaniol „El ii

(Urmare din pag. I)din prevederile documentelor, de faptul că reuniunea de la Belgrad nu a dat rezultate prea bune, considerăm că este necesar să se acționeze cu mai multă hotărire de către toate statele participante la conferință și. in primul rlnd, de statele europene, pentru o temeinică pregătire a reuniunii de la Madrid din 1980. Noi punem pe primul plan trecerea la măsuri concrete pentru extinderea cooperării economice, tehnico-științi- fice și culturale, dar, totodată, considerăm că un rol important trebuie să fie acordat problemelor dezangajării militare și dezarmării. Am dori ca la reuniunea de la Madrid — pe lingă adoptarea unor măsuri concrete pentru înfăptuirea, in toate domeniile, a documentelor semnate la Helsinki — să se acorde o importantă primordială adoptării de măsuri în privința dezangajării militare și dezarmării. Fără aceasta nu se poate vorbi de destindere și cooperare, de pace in Europa, ca, de altfel, in întreaga lume.ÎNTREBARE : Poporul român 
va sărbători in această vară 
împlinirea a 35 de ani de la eli
berarea țării. Care sint. domnule 
președinte, principalele realizări 
care marchează evoluția Româ
niei in această etapă istorică ?RĂSPUNS : în cei 35 de ani care au trecut de la victoria insurecției naționale armate antifasciste și anti- imperialiste, România a obținut succese ce seamă în toate domeniile. In prii. '1 rlnd, în acești ani — istoricește destul de puțini — au fost parcurse mai multe etape Istorice : de la societatea burghezo-moșierească la realizarea societății socialiste multilateral dezvoltate, de la o țară slab dezvoltată, considerată că trebuie să rămină eminamente agricolă, la o țară cu o industrie dezvoltată, cu o agricultură modernă, socialistă. In acești ani, spre exemplu, producția industrială a României a crescut de peste 42 de ori. Sint ramuri care au cunoscut o dezvoltare foarte puternică. Spre exemplu, producția de energie a crescut de circa 110 ori, a industriei constructoare de mașini — de 160 de ori, iar a industriei chimice — de aproape 280 de ori. De asemenea, producția industriei ușoare a crescut de 35 de ori, iar cea alimentară de peste 9 ori. S-a dezvoltat puternic, pe baze noi, socialiste, agricultura, a cărei producție a crescut în această perioadă de circa 3,5 ori. înseși aceste cifre demonstrează că în acești ani România s-a transformat într-o țară industrial-agrară în plină dezvoltare. Pe această bază s-au produs schimbări în structura socială, s-a asigurat dezvoltarea invățămîn- tului, științei, culturii, ridicarea generală a gradului de civilizație al întregului popor.ÎNTREBARE : Care sint pro
blemele economice cele mai ar
zătoare ale sistemului românesc, 
In prezent 7RĂSPUNS : Actualmente, in centrul preocupărilor se află înfăptuirea Programului elaborat de Congresul al XI-lea privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, în cei trei ani care au trecut din actualul plan cincinal — 1976—1980 — industria românească s-a dezvoltat ln- tr-un ritm mediu anual de peste 11 la sută. S-au obținut, de asemenea, progrese însemnate în dezvoltarea agriculturii, a celorlalte ramuri ale economiei. Odată cu aceasta acor-

/

dăm o mare însemnătate perfecționării sistemului economic.adoptate in acest sens au tn vedere accentuarea autoconducerii muncitorești și autogestiunii, introducerea unor noi indicatori economici in aprecierea rezultatelor întregii activități, punînd in centrul preocupărilor ridicarea nivelului calitativ și creșterea eficienței economice. Totodată, avem în vedere accentuarea participării oamenilor muncii la beneficii.In același timp, un rol important In perfecționarea sistemului economic al României îl are realizarea formelor noi, democratice, de conducere, prin crearea consiliilor oamenilor muncii ca organe deliberative care hotărăsc asupra întregii activități a tuturor unităților economico- sociale, prin asigurarea participării în toate organismele, în proporție de cel puțin 30 la sută, a muncitorilor care lucrează direct în producție. Considerăm că dezvoltarea democrației economice, a democrației muncitorești constituie o parte inseparabilă a democrației generale, a creării condițiilor pentru participarea directă, conștientă a maselor populare la elaborarea politicii interne și externe, la înfăptuirea programului de dezvoltare socialistă a țării, la conducerea tuturor sectoarelor de activitate.Acestea sint preocupările care vor fi accentuate în următorii ani, odată cu dezvoltarea forțelor de producție și creșterea nivelului general de civilizație al societății socialiste românești. ÎNTREBARE : tn numeroase 
rinduri, dumneavoastră, domnu
le președinte, ați dat asigurări 
că regimul se va strădui să ri
dice nivelul de viață al 
lației. Ce 
în această 
ani 7RĂSPUNS; generale a forțelor de . . .creșterii întregii economii naționale, s-a asigurat și creșterea nivelului de trai material și spiritual al poporului. In anii socialismului venitul național a crescut de circa 12 ori. Aceasta a permis ca, odată cu repartizarea unei părți însemnate — în ultimii zece ani de circa 1/3 din venitul național — în scopul dezvoltării, să putem aloca mijloace tot mai însemnate pentru creșterea veniturilor oamenilor muncii. Veniturile reale au crescut. în ultimii 30 de ani, de aproape cinci ori. In actualul cincinal, prin plan, avem prevăzută o creștere a veniturilor reale de circa 20 la sută. Pe primii trei ani ai cincinalului am realizat o creștere de 22 la sută, iar în următorii doi ani — pînă în 1980 — vom mai realiza o creștere de circa 10 la sută. Aceasta va asigura, pe întregul cincinal, o creștere a veniturilor oamenilor muncii de circa 32 la sută — în condițiile menținerii ferme a prețurilor la nivelul planificat. Noi avem prevăzută prin plan o creștere a prețurilor, pe toți cei cinci ani, de circa 6 la sută. Prin măsurile pe care le-am luat pînă acum și pe care Ie vom lua în continuare, vom obține o creștere a acestor prețuri de sub 6 la sută.Deci, putem spune că dezvoltarea economico-socială se reflectă nemijlocit în creșterea veniturilor oamenilor muncii, la- care se adaugă cheltuielile sociale ce au, de asemenea, o pondere foarte importantă în creșterea nivelului general de viață al poporului. Noi pornim de la faptul că tot ceea ce realizăm în dezvoltarea societății socialiste românești trebuie

Măsurile

popu- 
măsuri noi s-au luat 
privință in ultimiiPe baza dezvoltării producție, a

să se reflecte direct în creșterea bunăstării poporului. Aceasta constituie esența politicii partidului nostru comunist, esența societății socialiste pe care o realizăm în România.ÎNTREBARE : Cum apreciați, 
domnule președinte, cooperarea 
bilaterală româno-spaniolă și în 
ce domenii considerați că rela
țiile actuale ar putea fi lărgite 
și intensificate 7 Ce semnificație 
acordați, in acest cadru, apropia
tei vizite oficiale pe care o veți 
întreprinde in Spania 7RĂSPUNS :Aș dori să menționez cu multă satisfacție faptul că, în ultimii ani, relațiile dintre România și Spania au cunoscut o dezvoltare continuă. Am realizat o extindere a schimburilor economice, precum și unele acțiuni de cooperare în producție și în alte domenii de activitate. Desigur, ceea ce am realizat pînă acum nu ne poate mulțumi — după părerea mea— nici pe noi, nici pe dumneavoastră. Dar, pornind de la aceste reali? zări de pînă acum, apreciem că există o bază bună pentru a trece la extinderea colaborării noastre, atît în ce privește schimburile economice și tehnico-științifice, cît — mai cu seamă — în direcția cooperării în producție, inclusiv prin cooperarea împreună in terțe țări. Consider că sint perspective deosebite în această privință.Dorim ca în cursul vizitei pe care o voi efectua în curînd în Spania să găsim domeniile cele mai bune pentru lărgirea colaborării dintre România și Spania. Desigur, avem totodată în vedere extinderea relațiilor culturale, ținind seama de afinitățile de limbă și cultură, de civilizație, existente între țările noastre. Faptul că ambele țări sînt moștenitoare ale u- nor vechi tradiții care au contribuit mult la progresul și civilizația mondială constituie un factor de seamă în dezvoltarea colaborării, a relațiilor dintre România și Spania.Totodată, trebuie să menționez că și în domeniul politicii internaționale— atît la Conferința general-euro- peană, cît și în înfăptuirea documentelor semnate la Helsinki, precum și în alte probleme complexe ale vieții internaționale, cum sînt realizarea noii ordini economice internaționale, dezarmarea — țările noastre au conlucrat activ. Consider că sînt toate condițiile necesare pentru a întări a- ceastă colaborare în vederea afirmării in viața internațională a principiilor de egalitate, de respect al independenței și suveranității naționale, de neamestec în treburile interne, de renunțare la forță și la amenințarea cu forța, de respectare a dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe bogățiile naționale, pe destinele proprii.Iată de ce consider că vizita pe care o voi efectua în curînd in Spania, la invitația regelui Juan Carlos, convorbirile pe care le vom avea vor deschide noi perspective pentru progresul multilateral al colaborării dintre țările noastre. Aceasta corespunde atit intereselor popoarelor noastre, cit și politicii de destindere, colaborare și pace în lume.ÎNTREBARE : Domnule 
ședințe, ați dori să spuneți 
pentru cititorii spanioli 7RĂSPUNS : Aș dori să adreseztorilor ziarului dumneavoastră și întregului popor spaniol cele mai bune urări de succes în realizarea năzuințelor de dezvoltare democratică, de progres și bunăstare, de pace și fericire.

Cel de-al 5-lea Simpozion național de informatică și conducere, ale cărui lucrări au început la Cluj-Napoca, avînd ca temă activitatea economică, 
a continuat, tn perioada 14—16 mai, tn pitoreasca stațiune Călimănești, cu o sesiune de comunicări științifice pe teme de informatică medicală. In cadrul celor peste 80 de comunicări și referate, prezentate In plen și pe secțiuni, de academicieni, cadre didactice universitare, cercetători, reprezentanți ai direcțiilor sanitare județene și medici de la marile spitale din Întreaga țară, au fpst abordate probleme privind dotarea unităților spitalicești cu echipamente moderne de calcul și utilizarea acestora, importanța șl implicațiile informaticii medicale în biotehnologie, relația me- dicină-informatică, modelarea cibernetică a recunoașterii diagnosticelor și a metabolismului organismelor vil și altele. De asemenea, a avut loc o masă rotundă cu tema „Priorități in introducerea informaticii în domeniul ocrotirii sănătății".

★In suita manifestărilor Anului Internațional al miercuri s-a încheiat la concursul intitulat cu toți copiii lumii".Organizat de Consiliul Național al Organizației Pionierilor și Comitetul Național Român pentru UNICEF, a- cest concurs a constituit, pentru un

dedicate Copilului, București „Sîntem prieteni

mare număr de eopil din întreaga țară, un prilej de a-și Îmbogăți cunoștințele despre activitatea internațională a partidului și statului nostru, despre viața copiilor de pe meridianele globului.
♦In zilele de ÎS și 16 mal, la Pitești a avut loc o consfătuire a lucră- torilor din comerț, organizată de Ministerul Comerțului Interior și Uniunea sindicatelor din comerț șl cooperație, în scopul generalizării experienței dobîndite de întreprinderea comercială de stat pentru textile și încălțăminte din localitate — unitate distinsă cu Ordinul Muncii clasa I, Drapelul roșu și Diploma de onoare pentru ocuparea locului tnțîl pe tară in întrecerea socialistă pe 1978, in domeniul circulației mărfurilor.Referatele prezentate șl dezbaterile au abordat probleme vizînd Îmbunătățirea aprovizionării populației cu bunuri de larg consum, asigurarea unui fond de marfă corespunzător, organizarea, extinderea, modernizarea șl specializarea rețelei comerciale din sectorul textlle-In- călțăminte. creșterea vitezei de circulație a mărfurilor și optimizarea structurii stocurilor, sporirea eficientei economice a activității comerciale, perfecționarea lucrătorilor din comerț. (Agerpres)

Consfătuire consacrată siguranței 
circulației pe drumurile publiceMiercuri s-a desfășurat în Capitală, la Inspectoratul General al Miliției o consfătuire consacrată siguranței circulației pe drumurile publice la care au participat cadre de răspundere din ministere, unități deținătoare de mari parcuri auto, specialiști în domeniul transportului rutier. In cadrul consfătuirii a fost relevat faptul că, în primele patru luni ale acestui an, s-a înregistrat un proces de Întărire a disciplinei rutiere, aspect reflectat și de cursul descendent al dinamicii accidentelor. Comparativ cu aceeași perioadă a a- nului trecut, spre exemplu, numărul accidentelor a scăzut cu 7 la șută. La acest rezultat au condus atît măsurile întreprinse în direcția respectării cu strictețe a regulilor de circulație, cit și cele privind educația rutieră a conducătorilor auto profesioniști și amatori și a pietonilor. Au fost menționate activitățile desfășurate de factorii de resort pentru instruirea conducătorilor auto, pentru asigurarea stării tehnice a autove-

hiculelor, pentru Întreținerea șl modernizarea rețelei rutiere.Participants la consfătuire au subliniat totodată că in traficul rutier mal persistă unele neajunsuri exprimate in accidentele înregistrate în perioada care a trecut din acest an datorate, în special, excesului de viteză, neacordării priorităților, neatenției in timpul conducerii, depășirilor neregulamentare, conducerii sub influența alcoolului, traversării pietonilor prin locuri nepermise ș.a.Au fost stabilite măsuri privind a- sigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea fluentă, în condiții de deplină siguranță, a circulației rutiere în sezonul estival, precum și pentru Întărirea colaborării organelor de miliție cu factorii de răspundere din marile unități deținătoare de mijloace de transport auto, cu toți specialiștii din domeniu! circulației rutiere, In efortul comun de prevenire a accidentelor, pentru derularea normală a traficului.(Agerpres)

pre- cevaciti-

A apărut 
„VIITORUL SOCIAL" 

nr. 1/1979Revista publică articolele „Științele sociale și dezvoltarea economică și socială în România" de Mihnea Gheorghiu, „Relațiile economice externe, ca element de potențare a factorilor interni în dezvoltarea soci- al-economică“ de Roman Moldovan, „Democratizarea relațiilor Internaționale în lumina principiilor echității și justiției" de OVidiu Trăsnea, „Independență, interdependență, dependență și nevoia restructurării raporturilor internaționale" de Pavel Su- ian. Omul contemporan și mediul său social-politic. Unele particularități ale dezvoltării sociale în România" de Petru Berar și Rodica Boda, „Direcții ale dezvoltării economico-sociale a satului românesc contemporan" de Ion Cauc, „Comunicarea transdisci- plinară — o prioritate a informației științifice" de Mircea Malița. In continuare, revista conține rubricile „Metodologia științelor sociale, „Cercetarea sociologică și practica socială", „Gîndirea socială și politică", „Demografie", „Comentarii", „Viața ști- ințifică", „Recenzii" șl „Note de lectură".
tv cinema

Expresul colonelului 
20,30 : CINEMATECA, 
cu alune : BUZEȘTI 
20. MUNCA — 15.30;

PROGRAMUL 1

Maiestății Sale
regele OLAV AL V-LEA AL NORVEGIEIOSLOZiua națională a Norvegiei îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul norvegian prieten.Doresc ca relațiile de colaborare dintre țările noastre să se dezvolte tot mai mult spre binele ambelor popoare, al păcii și cooperării in Europa și tn lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
★ ★Tovarășul Iile Verdeț, prim-ministru a! guvernului, a trimis o telegramă de felicitare primului ministru al Norvegiei, Odvar Nordli, cu prilejul Zilei naționale a acestei țări.

Azi se Împlinesc 165 de ani de la data adoptării, de către primii de- putați aleși de popor, a Constituției Norvegiei/ eveniment aniversat in fiecare an de poporul norvegian ca zi națională.Cu o climă aspră și un relief stîncos, Norvegia nu oferă condiții foarte prielnice îndeletnicirilor de uscat, unul din motivele pentru care locuitorii acestei țări s-au orientat, încă din vechime, spre mare. Vikingii își ciștigaseră faima de oameni ai mării. Iscusința lor în navigație și în construirea de ambarcațiuni s-a transmis peste veacuri, ca o tradiție de preț, construcțiile navale constituind astăzi un sector economic important. In același timp, valorlficind numeroasele cursuri de ape, torente și cascade, Norvegia realizează cea mai mare producție de energie electrică pe locuitor din lume. In deceniul trecut, marea avea să facă Norvegiei un prețios dar — considerabile rezerve de țiței și gaze naturale au fost descoperite în platoul continental. Exploatarea a început în 1971, dar, din cauza dificultăților tehnice, abia anul 1978 a marcat intrarea definitivă a Nor-
Nor- locCu prilejul Zilei naționale a vegiei, în Capitală a avut miercuri o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea.După expunerea referitoare la impresii de călătorie in Norvegia, pre- t zentată de Gheorghe Doru, redactor la Editura științifică și enciclopedică, asistența a vizionat un program

17,00 Telex
17,05 Teleșcoalâ
17,25 Curs de limba rusă
17,45 Pentru 4impul dv. liber, vă reco

mandăm...
17,55 P^portaj pe glob : Imagini din 

rvegia
18,3$, a serial pentru copii : „Poves

tiri din pădurea verde“. Episodul 
10 — „Cine nu ne lasă să dor
mim"

19,00 Telejurnal
19.30 Incursiune in cotidian
19,40 Ora tineretului
20.30 Teatru scurt ; „Inspectorul broaș- 

telor“ de Victor Eftirpiu. 
Meridianele cînteculuj 
Telejurnal

PROGRAMUL 2

21.25
21,45

19,00 Telejurnal
Moștenire pentru viitor. 
Festivalul național 
României". Concertul 
simfonice șl al corului 
viziunii.

Ion Vinea 
„Cîntarea 
orchestrei 
Radlotele-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

19 și 20 mat In țară : Vreme in gene
ral frumoasă. Cerul va fi variabil. In- 
norări mai accentuate se vor produce 
in sudul țării, unde vor cădea ploi 
locale. In rest, ploi Izolate. Vlnt mo
derat. Temperaturile minime vor ti cu
prinse Intre 5 și 15 grade, iar cele 
maxime intre 15 șl 25 de grade, local 
mai ridicate. In București : Vreme în 
general frumoasă. Cerul va fi variabil, 
favorabil ploii de scurtă durată. Vînt 
moderat. Temperatura ușor variabilă.

• Să prinzi o stea căzătoare : 
SALA PALATULUI — 17,15; 20.
• Furtuna de zăpadă : PATRIA
— 14,30; 16,30; 18,30; 20,15.
• Rodeo : SCALA — 14; 1 
18,30; 20,45, FESTIVAL — 14;
18,30; 20,45, FAVORIT — 9; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Falansterul : CENTRAL —
19, FEROVIAR — 9; 12; 16; ...
• 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.
• Cum se trezește o prințesă (in 
cadrul „Zilelor filmului ceho
slovac") : CINEMA STUDIO — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
• A fost regăsită compania a 7-a: 
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;
• Aventurile maimuței Nuky — 
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; Ui 13,15;
15,30; 17,45; 20.
• Vis de ianuarie : COTROCENI
— 15; 17,30; 20. FLAMURA — 9 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Inocentul : GRIVIȚA — 9; 11,45 
14.30; 17,15; 20, FLOREASCA — 9 
11,30; 14; 16,30; 19,30.
• Secerișul roșu — 11,45, Edes 
Ana — 14, Simfonia pastorală —

' 16,15
16.15
11.15

15,30;
19.

20.15.

18,15; 18,30, 
Von Ryan —
• Ciocolată
— 15; 17,30;
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.
• Ecaterlna Teodoroiu : POPU
LAR — 15,30; 17,45; 20.
• Substituirea : VIITORUL —■ 
15.30; 17,45; 20.
• Un om tn loden : AURORA — 
14; 16; 18; 20, la grădină — 19.45, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20,15, la grădină — 19,45.
• Addlo piccola mia : MIORIȚA
— 15.30; 17.45; 20.
• Prima
17,30; 20.
• Lanțul
— 14,30;
— 20.
• Cine nu-l cunoaște pe Kadkln t 
PROGRESUL — 14; 16; 18; 20.
• Cobra : GRADINA CAPITOL — 
19,45, GRADINA TITAN 19,45.
• Police Python 357 :
BUZEȘTI — 19,30.
• Napoli se revoltă : 
FESTIVAL — 19,45.
• Detectiv particular :
ARTA — 19,30.

(sala Atelier) : Fanteziile Iul Fa- 
riatiev — 19.
• Filarmonica „George Enescu* 
(Ateneul Româh) : Concert sim
fonic. Dirijor : MIHAI BREDI- 
CEANU. Solist : TIBOR VARGA 
(Elveția) — 20.
• Radioteleviziunea română (str. 
Nuferilor) : Concert simfonic pre
zentat în cadrul Festivalului națio
nal „Cîntarea României** 1979. Di
rijor : PAUL POPESCU - 20.
• Opera Română : Chopinlana. 
Poem bizantin. Duete din opera 
„Carmen** — 19.
• Teatrul de operetă : Sînge 
vienez — 19,30.
• Teatrul 
tandra"
Leonce și
• Teatrul
— 19,30.
• Teatrul
Iești) : Rochia — Autograful — 
19,30, (sala Majestic) : Dragoste 
periculoasă — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Costică, ne 
vede lumea — 19,30.
• Ansamblul 
română** : Bun
— 19.30.
• Teatrul „Ion
cu piciorul rupt ; Pufușor șl Mus
tăcioară — 10.
• Teatrul „Țăndărică** : Pescarul 
și norocul — 9,30, Tyl Ulenspiegel

(la Clubul T 4) : Tigrul 
căruia-i plăceau clătitele

„Lucia Sturdza Bu- 
(sala Schitu Măgureanu); 

Lena — 19,36.
Mic : Zbor de stlcleți

Gluleștl (sala Glu-
Iubire : COSMOS — 15; 

amintirilor : FLACARA
17,30; 20,30, la grădină

GRADINA

GRADINA

gradina

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Viața unei temei — 19,30,

artistic „Rapsodia 
venit la Rapsodia

Creangă" : Păpușa

București : Năzdrăvă-

— 20,15, 
purpuriu
— 10.
• Circul
niile urșilor — 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Cine aiurează nu oftează — 19,30.

• TAINELE DIN A- 
DINCURILE TERREI. La Institutul de studiere a scoarței terestre de pe lingă Universitatea din Leningrad, oamenii de știință sovietici au reușit să modeleze o serie din procesele care se produc în adîncul Pămîntului; ei au folosit în acest scop o instalație originală, cu ajutorul căreia se obțin presiuni și temperaturi foarte ridicate. Asemenea experimente permit descifrarea procesului de apariție a minereurilor. Datorită instalației amintite, substanța cercetată poate fi supusă unor presiuni de citeva mii de atmosfere și unei încălziri de sute de grade, ceea ce corespunde condițiilor existente la adincimi de zeci de km. Modelarea proceselor din adin- cul Pămîntului a permis, printre altele, să se elaboreze o noua teorie asupra formării sub

stanțelor minerale din roci. Prin sute de experiențe s-a demonstrat că ele nu se formează in „cazane" uriașe de magmă incandescentă, cum se considera în trecut ci prin pătrunderea treptată a unor elemente ușoare, sub presiune, dinspre nucleul Pămîntului spre mantia superioară. Aceste concluzii au o mare importanță practică mai ales pentru Identificarea zonelor unde pot fi găsite minerale utile.
• PĂDUREA IN PRI

MEJDIE. Potrivit unui studiu, elaborat de un grup de experți, la cererea guvernului S.U.A., rezervele utilizabile de lemn ale Terrei se vor reduce la jumătate. pînă la sfîrșitul acestui secol, ceea ce va agrava și mai mult criza energetică, afectînd

1,5 miliarde de oameni care se folosesc de lemne pentru gătit și încălzit. Specialiștii consideră că defrișările masive, mai ales din zonele tropicale, au avut ca efect reducerea la aproximativ jumătate a fondului de păduri al lumii față de situația existentă in 1950. Faptul că, in urmă cu doi ani, într-o perioadă de secetă, canalul Panama a devenit impracticabil pentru navele mai mari se explică, potrivit experților, prin aceea că in ultimii 25 de ani circa 35 la sută din pădurea tropicală ce creștea de-a lungul zonei canalului a fost defrișată, ceea ce a dus la diminuarea substanțială a precipitațiilor. Tot ca urmare a defrișărilor. potrivit studiului citat, 93 la sută din fondul forestier al republicii Salvador, una din țările cele mai populate ale Americii Latine, a și dispărut 1

vegiei in rîndul țărilor producătoare și exportatoare de petrol. Producția s-a dublat comparativ cu anul 1977, atingînd 30,6 milioane tone. Pentru exploatarea țițeiului și gazului din adîncul mării, guvernul țării a prevăzut, pentru perioada 1978—1981, noi investiții. Se estimează că numai in sectorul norvegian al Mării Nordului s-ar afla zăcăminte de țiței de 1—2 miliarde tone.Ca țări europene interesate în edificarea pe continentul nostru a unui climat de securitate și înțelegere, România și Norvegia promovează relații de prietenie și colaborare, bazate pe egalitate în drepturi și respect reciproc. Cu prilejul recentei vizite în țara noastră a ministrului norvegian al afacerilor externe, s-a evidențiat dezvoltarea favorabilă a colaborării în domeniul economic și al schimburilor comerciale, exprimîndu-se totodată dorința comună de a adinei și amplifica mai departe relațiile fructuoase dintre cele două țări și popoare, în interesul reciproc, al cauzei păcii și securității pe continent și în lumea întreagă.
de filme documentare realizate de studiourile norvegiene.Au participat rii Institutului țiile culturale prezentanți ailor Externe, un numeros public.A fost de față Per Borgen, ambasadorul Norvegiei la București.(Agerpres)

membri ai conduce- român pentru rela- cu străinătatea, re- Ministerului Afaceri-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL Ciclism : „Cursa Păcii"

In „Cupa balcanică" intercluburl, SPORTUL STUDENȚESC 
A PĂȘIT CU DREPTULIeri, pe terenul stadionului Steaua din Capitală, echipa bucureșteană Sportul studențesc a jucat primul său meci th noua ediție a „Cupei balcanice" lntercluburi, avînd drept adversară echipa Slavia din Sofia, situată în prezent pe locul al șaselea in campionatul bulgar.Bucureștenii au Învins pe merit, cu 2-0 (1—0), prin punctele marcate, tn ordine, de Kostov (autogol, min. 27) și Sandu Mircea (min. 75). Cu toate că terenul era îmbibat de apa ploii torențiale, producînd dificultăți mari tn stăpinirea balonului, fotba-

llștii ambelor echipe au jucat ambițios, rezultînd faze destul de interesante, care au primit aplauze din partea celor peste 15 000 de spectatori.Sportul ștudențesc s-a aflat la conducerea meciului în majoritatea timpului și ar fi putut cîștiga cu un scor mai mare. Din rîndurile bucureșteni- lor s-au remarcat Rădulescu, Sandu Mircea și Munteanu, acesta din urmă un fundaș stingă viguros, iute, ru bună tehnicitate șl care dovedește multă voință de afirmare. De la oaspeți, au jucat bine portarul Tihanov și înaintașii Malinov și Velicikov.
Ieri, în „Cupa României11

• Surpriza optimilor : F.C.M. Galafi — Jiul 2—1 • la Sibiu, 
cel mai palpitant meci : Dinamo — Politehnica Iași, scor 5—3, 

după prelungiriCa evoluție a scorului, cea mai interesantă partidă din optimile de finală ale „Cupei României" s-a jucat la Sibiu, între liderul diviziei A, Dinamo București, și Politehnica Iași. Echipa din Iași a condus cu 1—0, dar a fost egalată, a condus apoi cu 2—1 și din nou au egalat bucureș- tenii, după 90 de minute scorul fiind 2—2. In prelungiri, studenții ieșeni au marcat primii, 3—2, iarăși au fost insă egalați, după care bucureș- tenii s-au desprins pînă la 5—3, rezultat final I Golurile învingătorilor au fost înscrise de Georgescu (2), Augustin (2) și Custov, pentru ieșeni mareînd Costea (2) și Cernescu.Ca importanță a victoriei, cea mai semnificativă ni s-a părut aceea obținută de liderul seriei 1 din divizia B, echipa F.C.M. Galați, cu 2—1 în dauna Jiului, formație din prima divizie. Cum meciul a avut loc la Cîm- pulung, adică pe — ca de altfel din optimile Cupei teren „neutru" toate partidele — se poate cre-

de că gălățenii (aflați cu multă probabilitate aproape de promovarea în divizia A) dețin forța de joc care să le justifice poziția. Principala rivală a gâlățenilor din respectiva serie divizionară B, echipa Steagul roșu Brașov, a trecut și ea cu bine de optimi, eliminînd cu 2—1 pe Dinamo Slatina. în celelalte partide, rezultate fără surprize : Universitatea Craiova — Chimia Brazi 4—1, Gloria Buzău — Arieșul Turda 3—1, Politehnica Timișoara — S.C. Bacău 2—0.Pe stadionul Steaua din Capitală, în deschidere la meciul Sportul studențesc — Slavia, echipa Steaua a eliminat din Cupă pe Metalul București cu 4—1 (0—1), dar nu înainte de a trece prin destule emoții pînă în minutele 48 și 49, cînd Steaua a egalat și respectiv a obținut avantajul de 2—1. Partida restantă din optimile de finală, F.C. Argeș — Sportul studențesc, se va disputa la 3 iunie.

Din nou, sportivii 
români au avut 
o bună evoluțieVARȘOVIA 16 (Agerpres). -r „Cursa Păcii" Praga-Varșovia-Ber- lin a fost reluată, după o zi de repaus, cu’ etapa’ a Vl-a, Svidnik—Kri- nica clistă a intrat niei. La finiș, primul a trecut linia de sosire italianul Walter Cliveti, cronometrat pe distanța de 185 km cu timpul de 4h 38’38’’. Cu primul pluton, pe locul al patrulea în etapă, la 19 secunde de învingător, a sosit și rutierul român Teodor Vasile, care s-a comportat și ieri admirabil pentru a se merțține în disputa pentru tricoul alb al celor mai buni sprinteri.De asemenea, Mircea Romașcanu a făcut o cursă bună, sosind și el în grupul principal, alături de liderii întrecerii. Iată clasamentul general individual după 6 etape ; 1. Suhuru- cenko (U.R.S.S.) 23h 57’12” ; 2. Stai- kov (Bulgaria) la 4’ ; 3. Mircea Romașcanu (România) la 4’44” ; Jankiewicz (Polonia) la 5’10” ; Pikkus (U.R.S.S.) Ia 5’27” ; 6. Suika (Polonia) la 5’34” ; “(R.D.G.) la 5’48” ; I lonia) la 5’51” ; (România) la 5’59” slovaciă) Ia 6’00” (Elveția) la 6’14”Clasamentul general pe echipe : 1. U.R.S.S. ; 2. Polonia la 8’10” ; 3. Bulgaria la 13’54” ; 4. Cehoslovacia îa 13’57” ; 5. R. D.Germană la 14’57” ; 6. România la 17’17” ; 7. Elveția la 17’33”; 8. Portugalia la 19’43”; 9. Franța la 21’01” ; 10. Belgia la 1 h 08’15” etc.Astăzi se desfășoară două etape extrem de dificile : dimineața etapa a 7-a contracronometru individual 29 km, iar după-amiază etapa a 8-a Novy Bacz — Rzeszow (165 km) cu plecarea în bloc.

în cursul căreia caravana ci- pe teritoriul Polo-

4.5.; 7. Petermann; 8. Krawczyk (Po- 9. Teodor Vasile ; 10. Novak (Ceho- ; 11. Ehrensperger etc.

în cîteva
și 19 mai se vor• în zilele de 18________ _desfășura in orașul Essen (R. F. Germania) campionatele europene de gimnastică masculină.La această ediție a campionatelor continentale vor participa și gițnnaș- tii noștri Ion Checicheș, Kurt Szilier, Nicolae Oprescu, iar rezervă va fi Romulus Bucuroiu.• Partidele disputate tn turul doi al turneului internațional de tenis de la Hamburg s-au încheiat cu următoarele rezultate : Iile Năstase (România) — Andreas Maurer (R.F.G.) 6—4, 3—6, 6—2 ; Alexander (Australia) - Wuenschig (R.F.G.) 6—4, 6—2; Borg (Suedia) — Ocleppo (Italia)

• CURS DE ISTORIE 
A CELUI DE AL DOILEA 
RĂZBOI MONDIAL. Ca urmare a prezentării la televiziune a serialului „Holocaust", care dezvăluie necruțător ororile comise de naziști in cursul celui de al doilea război mondial, federația profesorilor din Franța a luat inițiativa de a constitui un comitet național in sprijinul predării în învățămîn- tul secundar din Franța a unui curs de istorie a acestui război. Comitetul urmează să întreprindă un studiu in această privință, urmind să propună un program detaliat asupra modului în care să se desfășoare acest curs, astfel incit lecțiile teribile ale marii

conflagrații să nu fie uitate, iar tineretul să fie educat, încă de la o vîrstă fragedă, în spiritul vigilenței față de orice tendință de recrudescență a activităților fasciste.
© TERAPIE CU „PI

ONI". O nouă metodă de luptă împotriva cancerului, elaborată la Institutul elvețian de cercetări nucleare, va fi supusă, în curînd, primelor experimente clinice. Este vorba de iradierea celulelor din tumorile maligne cu „pioni", particule subatomice, ce au proprietatea de a descărca energie asupra unui punct precis. Fascicule suficient de puternice de astfel de particule provoacă, dacă sînt bine „țintite",

rînduri Baschet în campionatul6—3, 7—5 ; Taroczi (Ungaria) — Fra- nulovici (Iugoslavia) 6—4, 6—4 ; O- rantes (Spania) — Guenthardt (Elveția) 6—4, 6—4 ; Clerc (Argentina) — Molina (Columbia) 7—6, 6—4 ; Fi- bak lia)• piu nai jucătoarea româncă Virginia Ruzici a invins-o cu 6—2, 6—4 pe Pamela Teeguarden (S.U.A.). Rezultate din proba de dublu : Stuart, Kloss — Marsikova, Tomanova 6—1, 7—5 ;Hunt, Walsh — Potter, Bunge 5—7, 6—4, 7—6.

(Polonia) — McNamara (Austra- 6-4, 6—2.In turul doi al probei de sim- din cadrul turneului internațio- feminin de tenis de la Viena

„explodarea" celulelor bolnave. Intrucit pionul pierde puțină energie de-a lungul traiectoriei sale prin țesuturi, se reduc, In același timp, la minimum daunele cauzate țesutului sănătos, aflat pe traiectoria particulelor.
• „FATA MORGA

NA" IN ZONELE ARC
TICE. Mai multe ipoteze au fost emise in legătură cu extraordinara performanță a vikingilor, care In jurul anului 1000 i.e.n. au reușit să ajungă din Groenlanda in America de Nord străbătînd Atlanticul. Potrivit ultimei ipoteze, formulată de doi cercetători de Ia Universitatea din Manitoba (Canada), vikingii au fost „călăuziți" de o „fata morgana" arctică, care le-a permis să zărească respectivele teritorii de la mari distanțe. După 10 ani de cercetări, oamenii de

european

România - Scoția 
102-67ATENA 16 (Agerpres). — Ieri, la Atena, în primul meci al campionatului european masculin de (grupa B), echipa României trecut cu scorul de 102—67 formația Scoției. Principalii zatori ai selecționateifost Niculescu (19), Cernat Ivașcencu (13), Oczelak (10).

baschet a în- (55—35) reali-române au (16),
știință menționați au ajuns la concluzia că, în afară de „fata morgana" a deșerturilor, există și una arctică. Cercetătorii au realizat de pe malul lacului Winnipeg mai multe fotografii, in condițiile de „fata morgana" arctică. Una din aceste fotografii înfățișează un țărm împădurit, aflat, de fapt, dincolo de curbura orizontului, dar care, datorită efectului de „fata morgana", poate fi deslușit cu claritate.

• DISPOZITIV DE ÎN
LĂTURARE A OBOSELII, în Japonia a fost pus la punct un dispozitiv despre care se a- firmă că înlătură oboseala. Este vorba de un cerc avind o porțiune metalică ce se așază pe frunte. Metalul este străbătut de un curent electric slab, care produce un efect răcoritor. în felul acesta dispare, da pildă.

somnolența șoferului aflat la volan (aparatul se poate branșa la dispozitivul de aprindere a brichetei) sau oboseala studentului care „tocește" înainte de examen. în plus, nu există nici un fel de efecte secundare, așa cum se intîmplă cu excitantele chimice.
• ENERGIE „VIE", în India, drumurile în mediul rural fiind adeseori Impracticabile pentru mijloacele moderne de transport, sint folosite la tracțiune 80 de milioane de animale. printre care 70 de milioane de boi, 8 milioane de bivoli, 1 milion de cămile și 1 milion de cai. S-a calculat că animalele de tracțiune dezvoltă o putere echivalentă cu 30 000 de megawați anual, ceea ce înseamnă mai mult decît puterea dezvoltată in prezent de toate centralele electrice din țară.
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„Președintele Nicolae Ceausescu - 
oaspete ilustru al Spaniei11 

Articol consacrat României 
de ziarul „JAEN“MADRID 16 (Agerpres), — Ziarul spaniol „JAEN“ consacră țării noastre un amplu articol de prezentare. Apreciind că vizita pe care o va întreprinde președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in Regatul Spaniei, „reamintește spaniolilor particularitățile unui popor latin, animat de aspirații de pace și prietenie", ziarul relevă aspecte din trecutul istoric, realizările actuale ale poporului român, viața oamenilor și frumusețile naturale ale României. Sărbătorind 2 050 de ani de la crearea primului stat centralizat și independent dac — se spune în articol — România se min- drește cu realizările sale social-eco- nomice și politice, „fiind astăzi o tară în plină dezvoltare, care își apără cu mindrie independența. In ultimii ani, datorită eforturilor poporului său. România a văzut sporind in mod sensibil nivelul său de

Convorbiri privind extinderea cooperării 
economice dintre România și Noua ZeelandăWELLINGTON 16 (Agerpres). — Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a avut, la Wellington, convorbiri cu Duncan MacIntyre, ministrul agriculturii și pescuitului, și Keith Allen, membru al parlamentului, secretar de stat la Minis

întrevederi româno-nigerieneLAGOS 16 (Agerpres). — Aflat la Lagos, unde participă la lucrările celei de-a doua sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de cooperare economică și tehnică româno-nigeriană, tovarășul Ion Dincă, viceprim-minis- tru al guvernului, ministrul construcțiilor industriale, președintele părții române în comisie, a avut întîlniri de lucru cu conducerile Ministerului Federal al Finanțelor, Ministerului Federal aî Agriculturii, precum și cu
LUCRĂRILE SESIUNII U.N.C.T.A.D. — V

Ample dezbateri pe linia cerințelor făuririi 
unei noi ordini economice internaționaleMANILA 16 — Trimisul Agerpres transmite : în cadrul sesiunii U.N.C.T.A.D. a început analizarea detaliată a ordinii de zi a reuniunii în cele opt grupuri de negocieri pentru a se permite elaborarea măsurilor și recomandărilor care să impulsioneze soluționarea problemelor intensificării dezvoltării economiei mondiale și a comerțului internațional, in avantajul tuturor sta.telpr. Astfel- atenția, grupuliu 1. este concentrată pe evaluarea situației economiei și comerțului mondial in vederea facilitării unor schimbări structurale care să accelereze procesul de edificare a unei noi ordini economice internaționale.în grupul II sint studiate actualele tendințe în comerțul internațional și măsurile ce se impun pentru înlăturarea practicilor protecționiste și a altor bariere care afectează efortul țărilor în curs de dezvoltare în direcția propășirii lor economice și sociale.Negocierile din grupul III sint axate pe cererea țărilor in curs de dezvoltare de a se adopta măsuri in vederea stabilizării prețurilor materiilor prime; și o mai justă corelare a acestora cu prețurile produselor manufacturate provenite din țările dez

Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu adresat celei de-a V-a Conferințe a Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) preconizează nu numai direcții de acțiune in vederea instaurării noii ordini economice internaționale, ci și modalități concrete de realizare a acestui deziderat istoric. în contextul măsurilor propuse, un loc important il ocupă constituirea cit mai grabnică a FONDULUI DE DEZVOLTARE, precum și definitivarea Programului integrat peritru produsele de bază, inclusiv crearea FONDULUI COMUN de finanțare a a- cestui program.Propunerile președintelui României izvorăsc din inseși realitățile lumii de azi, marcate de evoluțiile și tendințele negative din economia mondială, care au dus la rezultate de-a dreptul decepționante in cadrul • celui de-al doilea „deceniu al dezvoltării" (1971—1980). Față de 3,5 la sută, cît s-a stabilit prin „strategia internațională" elaborată de O.N.U. pentru actualul deceniu, ritmul anual de creștere a produsului național brut pe locuitor înregistrat de țările în curs de dezvoltare n-a fost decit de 1.2 la sută, iar în cele mai rămase în urmă dintre ele — de numai 0.7 la sută. Ca urmare, decalajele dintre țările bogate și cele sărace, departe de a se diminua, s-au adin- cit și mai mult : dacă in 1970 raportul intre veniturile medii pe locuitor obținute la cei doi poli țra de 12 la 1, în prezent el este — potrivit calculelor experților — de 15 la 1.Pe lingă unii factori de ordin intern — legați, țn special, de resursele limitate ale țărilor rămase in urmă — la crearea acestei situații critice au concurat o serie de factori externi. Recesiunea prelungită din țările capitaliste industriale a slăbit simțitor cererea de produse provenite din statele in curs de dezvoltare. Exporturile acestor state au sporit cu numai 3,5 la sută pe an, în timp ce importurile lor au crescut cu 8,6 la sută. Dezechilibrul comercial a fost accentuat de proliferarea protecționismului in lumea capitalistă, care a ingustat și mai mult accesul țărilor in curs de dezvoltare pe piețele mondiale. Potrivit statisticilor U.N.C.T.A.D., pierde

viață. Se dezvoltă industria, crește producția agricolă a țării".în domeniul politicii internaționale — continuă ziarul — „România se pronunță — prin glasul președintelui său, Nicolae Ceaușescu, în curînd oaspete ilustru al Spaniei — in favoarea încetării conflictelor și războaielor dintre țări, pentru lichidarea blocurilor militare, pentru dezarmare generală, pentru eliminarea din viața politică a folosirii forței și pentru soluționarea pe cale pașnică a litigiilor internaționale".Punînd în evidență condițiile optime de care beneficiază în România naționalitățile conlocuitoare, ziarul scrie : „Viața socială, economică și spirituală a minorităților maghiară, germană și sîrbă pe teritoriul României, scoate în evidență respectarea entității și culturii lor, ele bucurîndu-se de aceleași prerogative ca și poporul român".

terul Comerțului și Industriei al Noii Zeelande. Au fost examinate căile de extindere a schimburilor și cooperării economice dintre România și Noua Zeelandă.De asemenea, vicepremierul român a. avut, la Auckland, o întîlnire cu oameni de afaceri neozeelandezi.
oameni de afaceri nigerieni. Au fost discutate probleme de interes reciproc privind dezvoltarea relațiilor economice româno-nigeriene și au fost convenite măsuri de transpunere în practică a înțelegerilor dintre guvernele celor două țări. De ambele părți s-a exprimat dorința de a se acționa în vederea intensificării schimburilor comerciale și a colabo- , rării economice bilaterale.

voltate. în grupul IV sint abordate restructurarea și reforma sistemului monetar și financiar actual, pentru a face mai eficient ajutorul pe care țările în curs de dezvoltare îl solicită în vederea sprijinirii eforturilor, lor de industrializare. In aceeași ordine de preocupări, grupul V negociază problema transferului de tehnologii către țările în curs de dezvoltare în. condiții mai echitabile, și,. în legătură cu aceasta, elaborarea unui cod de conduită Care să conțină obligații in acest sens pentru țările dezvoltate.în sfîrșit, în grupurile VI și VII atenția este concentrată asupra acțiunilor privind ajutorarea țărilor celor mai puțin dezvoltate și intensificării relațiilor dintre țări cu sisteme economice și sociale diferite.
★Paralel, în cadrul dezbaterilor generale, vorbitorii au subliniat importanța liberalizării comerțului internațional in vederea edificării unei noi ordini economice mondiale, a restructurării unor industrii și a comerțului în scopul creșterii substanțiale a ponderii economiilor țărilor în curs de dezvoltare în comerțul cu produse manufacturate și semimanufacturate.

rile comerciale ale țărilor rămase in urmă s-au ridicat într-un sîhgur an (1978) la 30 de miliarde de dolari, ceea ce înseamnă o cincime din totalul investițiilor lor in economie.Alături de acești factori, frecventele -scăderi de prețuri, uneori catastrofale, pe piețele materiilor prime acționează ca o puternică frină în calea progresului țărilor în curs de dezvoltare, avind în vedere că patru cincimi din încasările lor in devize provin din exporturile de produse de bază. Majoritatea țărilor „lumii a treia" obțin în prezent de
1 FONDUL DE DEZVOLTARE:

un mijloc concret și eficient de stimulare a eforturilor 
pentru lichidarea decalajelor economice

pe aceeași cantitate din exporturile lor numai jumătate din produsele industriale pe care le puteau importa la începutul actualei decade. A- cesta este, de altfel, unul din principalele mijloace prin care țările capitaliste industriale aruncă pe umerii statelor rămase în urmă povara crizei din economiile proprii.în același timp, deși volumul total al transferului de resurse financiare din statele bogate spre cele sărace s-a triplat în cursul anilor ’70, valoarea sa reală a rămas prac- tie aceeași, datorită inflației și devalorizărilor monetare din țările donatoare. Totodată, țările avansate nu și-au respectat angajamentul pe care și l-au asumat in cadrul O.N.U. de a acorda, sub formă de ajutor oficial pentru dezvoltare, 0,70 la sută din produsul lor național brut. Cu unele excepții, acest plafon a cunoscut o curbă descendentă, ajungînd în 1978 pînă la 0,30 la sută.Pentru a face față nevoilor legate de dezvoltare, statele rămase în urmă au fost constrînse să apeleze la

MOSCOVA

Convorbiri sovieto-iugoslave la nivel inaltMOSCOVA 16 (Agerpres). — Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, președintele U.C.I., a sosit miercuri la Moscova într-o vizită de prietenie și pentru o scurtă perioadă
BELGRAD

Ședința Prezidiului C. C. al U. C. I.■ ■BELGRAD 16 (Agerpres) — La Belgrad a avut loc ședința Prezidiului C.C. al U.C.I., care a adoptat o ho- tărîre cu privire la modificări și completări în regulamentul de organizare și modul de lucru al Prezidiului C.C. al U.C.I., în scopul întăririi muncii și răspunderii colective. în acest spirit, informează agenția Taniug — s-a stabilit ca secretarul Prezidiului C.C. al U.C.I. să fie ales, la propunerea președintelui U.C.I., din rîndul membrilor Prezidiului, pe o perioadă de doi ani.
în sprijinul țărilor în curs de dezvoltare 
afectate de majorarea prețului petroluluiABU DHABI 16 (Agerpres). — Ministrul venezuelean al minelor și e- nergiei, Humberto Calderon Berti, a propus constituirea unui fond de 800 milioane dolari, destinat ajutorării țărilor în curs de dezvoltare cu balanțe de plăți în deficit. Humberto Calderon Berti, care întreprinde un turneu în mai multe state arabe producătoare de petrol, a făcut această propunere în cadrul convorbirilor cu președintele Emiratelor Arabe Uni

PE DIFERITE MERIDIANE ALE LUMII

Măsuri de raționalizare a carburanțilorROMA. — Rețelele particulare, de distribuție aparținind filialelor din Italia ale companiilor americane „Mobil Oii" și „ESSO" au anunțat marți că vor reduce, începînd cu luna aceasta, cantitățile de carburanți puse la dispoziția clienților lor. Reducerea va reprezenta circa 20 la sută din livrările de pînă acum.DUBLIN. -- Măsuri de economisire a carburanților au fost adoptate de guvernul Irlandei. Este vorba de „descurajarea" achizițiilor prea frecvente de benzină și limitarea vitezei maxime admise pentru deplasarea autovehiculelor. O măsură originală destinată să limiteze consumul de benzină constă în aceea că fiecare umplere de rezervor va costa minimum cinci lire irlandeze,ANKARA. — Ca urmare a penuriei de petrol, la Istanbul, în Turcia, s-a trecut, începînd de la 15 mai, la raționalizarea benzinei pentru taxiuri și automobilele proprietate particulară. în acest scop au fost emise cartele prin care se limitează canti
Opinii in preajma alegerii parlamentului europeanîntr-un ciclu de reportaje din capitalele „celor nouă", consacrat alegerilor directe pentru Parlamentul european (parlamentul Pieței comune), agenția Associated Press arată că, in Belgia, de pildă, „în afara cercurilor politice și în pofida eforturilor radio- televiziunii belgiene, populația ma

nifestă foarte puțin interes față de 
aceste alegeri". Singurul sondaj Întreprins pe tema alegerilor pentru parlamentul C.E.E. a arătat că 41 la 
sută din alegători vor depune voturi 
nule și numai 42 la sută vor vota 
intr-un fel sau altul, arată mai departe A.P., precizînd că in Belgia participarea la vot este obligatorie.

noi și noi împrumuturi. Astfel, datoria externă a țărilor „lumii a treia" a crescut, între 1970—1978, de la 75 la 300 miliarde de dolari, ceea ce a adus economia unor state in pragul falimentului.Actualele fenomene și tendințe negative din economia mondială accentuează. astfel, tot mai mult antagonismul dintre o lume bogată, dar confruntată cu grave probleme social-economice (recesiune, inflație, șomaj) și o lume săracă, ce are nevoie de un ajutor substanțial, adesea numai pentru a asigura popu

lației sale minimul necesar subzistenței. După opinia specialiștilor O.N.U., țările în curs de dezvoltare trebuie să facă față, în prezent, la două probleme fundamentale : pe de o parte, problemele pe termen lung, care reclamă reforme de structură în domeniul economic și social pe planul fiecărei țări rămase în urmă și, mai ales, schimbări radicale în relațiile dintre țările bogate și cele sărace ; pe de altă parte, problemele conjuncturale, a căror soluționare necesită un transfer imediat de resurse financiare din zonele dezvoltate spre cele subdezvoltate.Pornind tocmai de la aceste cerințe stringente ale lumii contemporane, mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu adresat sesiunii U.N.C.T.A.D. de la Manila propune crearea cît mai grabnică a Fondului de dezvoltare. Acest fond ar urma să fie constituit prin participarea țărilor industrializate, precum și prin economiile realizate pe baza reducerii cheltuielilor militare. în acest sens, președintele României propune reduce

de odihnă, anunță agenția T.A.S.S. La sosire a fost întimpinat de Leonid Brejnev. secretar general al C C. al P.C.U.S.. președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

La cererea sa, Stane Dolanț a fost eliberat din funcția de secretar al Prezidiului. La propunerea lui Iosip Broz Tito, președintele U.C.I., în funcția de secretar al Prezidiului a fost ales Dușan Dragosavaț.- *Agenția Taniug informează, pe do altă parte, că Lazar Kolișevski, membru al Prezidiului R.S.F.I. și al Prezidiului R.S. Macedonia, a fost ales in funcția de vicepreședinte al Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, pe o perioadă de un an.

te, șeicul Zayed Bin Sultan Al Na- hayan, la Abu Dhabi.Ministrul venezuelean a afirmat că va supune propunerea Conferinței ministeriale a Organizației țărilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.), la reuniunea programată pentru 26 iunie, la Geneva. Potrivit declarației sale, fondul va contribui Ia sprijinirea țărilor sărace lovite de majorarea prețului petrolului și va furniza asistență financiară pentru realizarea proiectelor lor de dezvoltare.

tatea de benzină alocată pentru taxiuri, la maximum 150 litri pe săp- tămină, iar pentru automobilele proprietate particulară, la 60 litri pe săptămină.LONDRA. — După „Texaco", „Imperial Chemical Industry" și „Total", o altă companie — „Burnham Oii" — și-a redus cu 20 la sută livrările de benzină pe piața britanică, măsura declanșînd o serie de simptome ale penuriei de carburant.WASHINGTON. — Cu prilejul primirii la Casa Albă a unui grup de oameni de afaceri, președintele S.U.A., Jimmy Carter, a reproșat în termeni severi consumatorilor americani faptul că nu tratează cu seriozitatea ce se impune penuria de energie și nu acționează în sensul reducerii consumului de benzină. „Publicul refuză să privească realitatea în față. Problema energiei pe care o are de soluționat țara noastră este una din cele mai mari amenințări pe care le-am cunoscut în timp de pace"
O situație oarecum similară există și în Luxemburg, a cărui capitală găzduiește, alternativ cu Stras- bourgul, sesiunile parlamentului C.E.E. în pofida acestui fapt și a unei mari campanii de publicitate în presă, la radioteleviziune și prin afișe, 

pentru populația Luxemburgului pro
blemele naționale Interne vin pe pri
mul loc si „nimeni nu acordă nici o 
atenție alegerilor vest-europene". Faptul este cu atît mai evident cu cit acestea coincid ca dată —. 10 iunie — cu alegerile legislative naționale.

rea acestor cheltuieli, de către toate statele, cu 10—15 la sută, din care jumătate să fie destinate alimentării Fondului pentru ajutorarea țărilor slab dezvoltate.Fondul de dezvoltare ar urma Să fie repartizat cu prioritate țărilor cu un venit național pe locuitor piuă Ia 500—600 de dolari, adică statelor aflate pe treptele cele mai de jos ale dezvoltării. în concordanță cu necesitatea ca asistența financiară să stimuleze, cu adevărat, eforturile țărilor angajate pe calea depășirii decalajelor economico-sociale, propu

nerea are în vedere ca ajutoarele din acest fond să fie acordate, in primul rind, statelor ce alocă ele insele o parte însemnată din venitul național, de cel puțin 20 Ia sută, pentru propria dezvoltare, și care nu cheltuiesc pentru înarmare mai mult de 4—5 Ia sută din venitul național.Avind în vedere că totalul cheltuielilor militare efectuate în lume s-a ridicat in 1978 la 400 miliarde de dolari, rezultă că, prin înfăptuirea propunerii președintelui României, s-ar vărsa anual la Fondul de dezvoltare 20—30 miliarde de dolari. Efectele aplicării unei asemenea propuneri sint evidente dacă ținem seama de faptul că, potrivit calculelor efectuate de Banca Mondială, cu numai 12 miliarde de dolari pe an s-ar putea soluționa, în răstimp de un deceniu, o problemă de covârșitoare importanță pentru prezentul și viitorul omenirii: eradicarea mizeriei și foametei, ridicarea celor un miliard de „săraci absoluți" ia o existență demnă de condiția umană.Apare astfel limpede că adoptarea și traducerea în viață a propu

Cuvîntarca președintelui Iosip Broz Tito
la ședința comunâ a Camerelor Adunării R.S.F. IugoslaviaBELGRAD 16 (Agerpres). — Luind cuvîntul Ia ședința comună a Camerelor Adunării R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, președintele R.S.F.I., președintele U.C.I., s-a referit la dezvoltarea Iugoslaviei în perioada de după 1976. In perioada parcursă, a apreciat vorbitorul, s-a consolidat continuu rolul conducător al forțelor socialiste organizate, in frunțe cu U.C.I., și prin aceasta și angajarea fermă a clasei muncitoare, a oamenilor muncii și a cetățenilor în spiritul politicii și al Programului U.C.I.O contribuție majoră la funcționarea sistemului politic a adus-o Prezidiul R.S.F.I. El s-a afirmat ca o expresie adecvată a caracterului federativ al comunității noastre și ca un factor important al unității și fermității ei, a arătat vorbitorul, re- ferindu-se în continuare la marile sarcini și răspunderi ce revin Prezidiului. îndeplinindu-și rolul ce îi revine prin Constituție în problemele politice interne, Prezidiul va contribui și în viitor la coordonarea intereselor republicilor și provinciilor și la soluționarea mai eficientă a problemelor în suspensie și litigioase, pe baza consensurilor șl a înțelegerilor. Prin aceasta va contribui, totodată, la consolidarea pe mai departe a egalității în drepturi a popoarelor și naționalităților.Doresc să subliniez, a continuat Iosip Broz Tito, că în perioada parcursă s-au depus eforturi serioase pentru edificarea sistemului nostru de securitate și autoapărare socială, precum și pentru dezvoltarea forțelor noastre armate și a apărării general-naționale. Au acționat în acest sens nu numai serviciile specializate, care se prezintă, de altfel, la un înalt nivel de organizare și dotare tehnică, ci și toți factorii sociali și politici din societate ; au acționat în diverse forme milioanele de oameni ai muncii, cetățenii și tinerii din țara noastră. Aceasta a reprezentat adevărata temelie a securității noastre. Drept urmare, s-au înregistrat rezultate atît de importante, care asigură posibilitatea desfășurării unei munci creatoare în pace și independență. Trebuie să continuăm și în viitor să consolidăm apărarea general-națio- nală și autoapărarea socială.Țara noastră, a arătat vorbitorul, a atins un nivel inalt de dezvoltare social-economică. Produsul social pe locuitor este de aproape 2 000 dolari. Am creat o bază materială foarte puternică necesară dezvoltării în continuare a societății socialiste bazate pe autoconducere.Iosip Broz Tito a menționat că nu trebuie să se piardă din vedere și unele momente noi. Mă gindesc — a. spus el — la înrăutățirea relațiilor economice internaționale ca urmare a crizei energetice. Apoi, la majorarea substanțială a prețului la petrol, precum și al altor materii prime importante. Aceasta a determinat o majorare a prețului la importul de materii prime, ceea ce a avut o influentă nefavorabilă asupra schimr burilor comerciale ale Iugoslaviei cu străinătatea. Un moment nou îl reprezintă, din păcate, pagubele pricinuite de cutremurul catastrofal din Muntenegru. Pagubele sint imense și vor cere să se aloce fonduri importante pe o perioadă îndelungată de timp. Tpcmai într-o asemenea situație este necesar să se unească și să se. intensifice eforturile, pe calea . Ârțfipțujfii politicii de stabilizare economică, a spus președintele Tito. Situația actuală impune necesitatea adoptării unei atitudini noi în procesul de creare și repartizare a venitului. în primul rînd, consumul trebuie coordonat cu creșterea produsului social, a venitului și a productivității muncii, ceea ce va contribui și la stabilizarea balanței de plăți a țării noastre. Ește deosebit de mare rata investițiilor care, în pluș, sint adesea ineficiente și iraționale. Aceasta determină o creștere a importului, condiționează conjunctura internă și tulbură serios piața și a- provizionarea.Toate acestea presupun obligativitatea ca fiecare organizație da munca asociată și fiecare comunitate so

nerii românești ar avea, concomitent, două consecințe binefăcătoare : pe de o parte, ar determina un progres real in direcția lichidării subdezvoltării, a creșterii generale a gradului de civilizație și bunăstare at planetei noastre ; pe de altă parte, ar însemna un pas concret pe linia înfăptuirii dezarmării, contribuin- du-se substanțial la adincirea cursului spre destindere și înțelegere internațională.Așa cum se arată în mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu, „aceasta presupune renunțarea sub orice for

mă la folosirea forței șl la amenințarea cu forța in viața internațională, asumarea unor garanții ferme, inclusiv de către Organizația Națiunilor Unite, că țările care, consacrin- du-se propriei propășiri economico- sociale, nu-și sporesc cheltuielile militare nu vor fi victima nici unei agresiuni, a nici unei ingerințe din afară, că se vor respecta cu sfințenie suveranitatea și independența lor națională".Totodată, ținînd seama de rolul deosebit de important al materiilor prime în progresul, țărilor rămase in ufmă, România propune definitivarea și intrarea in vigoare cit mai repede a Programului integrat pentru produsele de bază, grăbirea constituirii Fondului comun de finanțare a acestui program. în baza acestui program, ori de cite ori ar apărea disproporții in ce privește prețurile materiilor prime, s-ar putea interveni eficient pentru restabilirea echilibrului. Rolul Fondului comun ar fi, deci, de a împiedica atît scăderea abruptă a prețurilor materiilor prime, care aduce atitea 

cial-politică să-și coordoneze programele de dezvoltare în conformitate cu posibilitățile reale. Din păcate, nu toată lumea se comportă așa. Consumul rațional la fiecare loc de muncă și comportarea responsabilă cu prilejul adoptării de hotărîri trebuie să devină lege de guvernămînt,Președintele Iosip Broz Tito a arătat în continuare că numai o Iugoslavie stabilă și puternică din punct de vedere politic și economic poate să dețină in continuare rolul ce-i revine astăzi în lume și să se bucure de prestigiul de care se bucură în prezent. Doresc să subliniez, a spus vorbitorul, că recentul cutremur care s-a abătut asupra Republicii Muntenegru a atras prin proporțiile lui atenția nu numai a opiniei publice interne, ci și a unei bune părți din opinia publică internațională asupra valorilor și a trăsăturilor societății noastre și ale sistemului nostru. Este foarte important, a continuat I. B. Tito, șl ajutorul primit din partea multor țări și din partea organizațiilor internaționale, precum și atenția cu care am fost înconjurați din primul moment de reprezentanții țărilor prietene acreditați în Iugoslavia. Acest ajutor demonstrează sentimentele umaniste care animă tot mai mult omenirea. Folosesc acest prilej pentru a exprima cele mai calde mulțumiri tuturor.în cuvîntare au fost abordate diferite aspecte ale activității externe desfășurate de Iugoslavia în ultimii doi ani. Relevînd atașamentul consecvent al țării sale la principiile politicii de nealiniere, vorbitorul a arătat : aceste principii stau la baza relațiilor și colaborării cu toate țările, indiferent de mărimea și orînduirea lor. Apreciem politica acestora din punctul de vedere al consolidării păcii, al respectării drepturilor suverane ale altor țări, al atașamentului la principiile Cartei O.N.U. privind relațiile între state, al soluționării problemelor internaționale acute și creării de condiții pentru progresul general in lume. De aceasta depinde și gradul de apropiere in concepții și in colaborarea noastră cu celelalte țări. O țară este cu atît mai puternică cu cit are mai mulți prieteni în lume.Acestui scop îi servește și vizita noastră de prietenie pe care o începem în Uniunea Sovietică, precum și multe alte întîlniri pe care urmează să le am în acest an sau pe care le vor avea tovarășii noștri atit în țară, cît și în străinătate, a relevat vorbitorul.Doresc să subliniez și cu acest prilej rolul istoric și responsabilitatea mișcării de nealiniere în solutionarea problemelor internaționale și în transformarea pozitivă a lumii. Politica de nealiniere pornește de la concepția cu privire la interdependența tot mai mare a lumii, în care și problemele se condiționează reciproc, de la convingerea că pacea universală, destinderea și prosperitatea reclamă eforturi universale in această direcție.Activitatea continuată cu succes a mișcării nealiniaților presupune evitarea pericolului închistării în sine, mai ales a divizării în interiorul mișcării, a spus Iosip Broz Tito, adăugind că in situația actuală mișcarea și politica de nealiniere, tocmai datorită caracterului lor independent, autonom și in afara blociKrilor, acționează in favoarea întregii comunități internaționale, în interesul tuturor. De aceea, încercările de a diviza mișcarea de nealiniere și de a atrage în blocuri pe unii membri ai săi sint foarte dăunătoare și sint orientate in mod obiectiv împotriva intereselor largi ale comunității internaționale, împotriva aspirațiilor popoarelor spre pace, securitate și progres general. Mișcarea și politica de nealiniere, a arătat vorbitorul, sînt progresiste în primul rind prin faptul că pun deasupra tuturor independența țărilor și libertatea oamenilor. Independența și libertatea au fost și rămîn cele mai înalte interese ale fiecărei națiuni și ale fiecărui om, premisa oricărui progres, îndeosebi a dezvoltării socialiste.

prejudicii țărilor producătoare, cit și creșterea excesivă a unora dintre acestea, de natură să producă pertur- bații pe piața mondială. Astfel, realizarea obiectivelor amintite ar permite atît stabilizarea prețurilor materiilor prime și a puterii de cumpărare a exporturilor țărilor in curs de dezvoltare, cit și asigurarea unei aprovizionări adecvate necesităților pe termen lung ale consumatorilor din țările dezvoltate.Realizarea propunerilor preconizate de președintele României ar avea o importanță majoră pe plan internațional. Sprijinul pe care bogății sint chemați să-l acorde săracilor nu este numai o problemă morală — decurgînd din obligația țărilor capitaliste de a restitui fostelor teritorii dependente măcar o parte din. uriașele profituri obținute în cursul îndelungatei lor exploatări coloniale — ci și o necesitate economică obiectivă. Studiile elaborate de O.N.U. au demonstrat că pentru fiecare dolar care se adaugă veniturilor în devize obținute de țările in curs de dezvoltare, exporturile mondiale sporesc cu 2,5 dolari. Anul trecut, țările în curs de dezvoltare au importat din statele dezvoltate produse în valoare de 140 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă peste 20 la sută din exporturile țărilor bogate. Dar dacă statele sărace nu vor găsi resurse financiare suplimentare, ele își vor reduce importurile, cu efecte profund negative nu numai asupra lor, ,ci și asupra ansamblului relațiilor economice mondiale. Cu alte cuvinte, nesprijinirea eforturilor statelor in curs de dezvoltare se întoarce împotriva țărilor dezvoltate înseși.Totul arată, astfel, că propunerile concrete prezentate de țara noastră la actuala sesiune a U.N.C.T.A.D. se înscriu ca o contribuție dintre cele mai valoroase la edificarea noii ordini economice internaționale, care să ducă la soluționarea uneia din problemele cardinale ale contemporaneității — lichidarea subdezvoltării, a decalajelor dintre state — la stimularea dezvoltării economico- sociale atît a țărilor rămase în urmă, cît și a celor avansate, la progresul general al umanității.
Gh. CERCELESCU

OPȚIUNI ALE POLITICII 
ECUADORIENE

precizate de președintele alesQUITO 16 (Agerpres). — într-un interviu acordat televiziunii peruane, președintele ales al Ecuadorului, Jaime Roldos Aguilera, a declarat că în cursul mandatului său prezidențial (care începe la 10 august — n.r.) va promova o politică de dezvoltare economică a țării și de echitate și dreptate socială. Arătînd că problemele Americii Latine trebuie să fie soluționate prin măsuri structurale care să cuprindă toate sectoarele sociale, el a menționat că în cazul Ecuadorului vor fi puse în aplicare o serie de reforme în agricultură, educație și învățămînt, administrația de stat, sistemul de credite și impozite. „Ecuadorul — a spus el — dispune de importante resurse naturale, însă necesită un program de exploatare rațională și planificată a bogățiilor iraționale, în beneficiul celor 8 milioane de locuitori ai țării". A fost subliniată, totodată, hotărîrea noii administrații ecuadoriene de a promova consolidarea sectorului de stat al economiei naționale, în special domeniile ce privesc exploatarea resurselor naturale.Pe plan extern, președintele ales al Ecuadorului a reafirmat adeziunea țării sale la Organizația țărilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.), precizînd, în context, că este totuși necesară armonizarea intereselor țărilor membre ale O.P.E.C. cu cele ale țărilor în curs de dezvoltare, care sint afectate de creșterea prețurilor la petrol pe piața mondială.
Agențiile de presă

transmit:
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întrevedere româno—iur- 
gțj Ministrul sănătății al Turciei, Mete Tan, l-a primit și a avut o convorbire cu prof. dr. M. Popescu Bu- zeu, președinte de onoare și secretar general al Uniunii Medicale Balcanice, aflat într-o vizită la Ankara. Cu acest prilej au fost abordate aspecte ale cooperării interbalcanice pe plan medical.

întîlnire la Varșovia. Prl- mul secretar al C.C. al P.M.U.P., Edward Gierek. a avut miercuri o întîlnire cu președintele P.C. din Austria, Franz Muhri — anunță agenția P.A.P. Convorbirea s-a referit lă dezvoltarea colaborării dintre cele două partide, la probleme ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale, relațiile dintre Polonia și Austria, aspecte ale actualității internaționale.
Congresul Partidului So

cialist Muncitoresc Spaniol își desfășoară lucrările la Madrid in perioada 17—20 mai. La lucrări vor participa circa 2 000 de delegați și invitați. Secretarul general al P.S.M.S., Felipe Gonzalez, va prezenta raportul Comitetului Executiv al partidului.
Creșterea exportului R. P. 

Chineze. La c;uangzliou (Canton) s-a încheiat tradiționalul tîrg de primăvară pentru mărfurile de export ale R.P. Chineze, in cadrul căruia s-a înregistrat un volum de tranzacții de export cu 28 la sută superior celui din ediția trecută — transmite agenția China Nouă. De menționat că la actuala ediție a tirgului au fost pre- zenți peste 25 000 de oameni de afaceri din 104 țâri și regiuni ale lumii.
Demisia guvernului Iiba- 

U^Z» Primul ministru al Libanului, Selim Al Hoss. și-a prezentat demisia președintelui țării, Elias Sarkis. Demisia,. acceptată de șeful statului, a fost anunțată oficial la încheierea unei ședințe a guvernului, care a avut loc miercuri, anunță agențiile de presă. Guvernul, compus din opt miniștri, a fost, format in decembrie 1976. : .
Complot eșuat în ^a.Un comunicat oficial d» laAccra informează că în Ghatla a fost dejucată o tentativă de lovitură de stat militară. Comunicatul precizează că autorii acestei încercări eșuate — un grup de militari conduși de un ofițer de aviație — au fost arestați.
Conferință Ia Atena.In ca- pitala Greciei au început lucrările celei de-a IlI-a Conferințe a reprezentanților organizațiilor progresiste și socialiste din țări situate in bazinul Mării Mediterane. Pe agen a de lucru figurează probleme privind lupta pentru pacea și securitatea popoarelor, întărirea independenței naționale a țărilor din zona Mediteranei, lărgirea colaborării dintre forțele progresiste ale acestei zone. De asemenea, o atenție specială va fi acordată legăturilor economice și culturale dintre țările mediteraneene.
Coaliția forțelor de stin

gă din Mexic a dat publicitătil ° declarație prin care se pronunță pentru protejarea resurselor naturale ale țării prin instituirea u- nui control al statului asupra exploatării petrolului, gazelor și altor minerale. In declarație se cere ca oamenii muncii să aibă, prin organizațiile lor de masă, dreptul de a participa la elaborarea planurilor economice de stat.
Recrudescența acțiunilor 

neonaziste. Elemente neofascist» au încercat in mai multe rinduri să incendieze un sediu din Viena al P;C. din Austria. De asemenea, la Salzburg, elemente neofasciste au de- senat pe Vitrinele magazinelor centrale zvastici și au deteriorat cîteva automobile. Presa democratică, reprezentanții organizațiilor democratice și antifasciste din Austria au cerut autorităților să ia măsuri urgente pentru curmarea activității elementelor neofasciste. Pe de altă parte autoritățile din Frankfurt pe Main (R.F.G.) au interzis desfășurarea, în acest oraș, a întrunirii Partidului Național Democrat (P.N.D.), neonazist, programată pentru 16 iunie.
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