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CONSItlUL DE STAT Al REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEA UȘESCU 

la consfătuirea de lucru de la C. C. al P. C. R.

DECRET 
privind stabilirea orei 

oficiale de vară pe teritoriul 
Republicii Socialiste RomâniaPentru economisirea unor importante resurse energetice și reducerea iluminatului electric prin creșterea timpului de folosire a luminii naturale a zilei, este necesară introducerea pe timpul verii a unei ore oficiale decalate cu o oră in avans față de ora Europei răsăritene. Activitățile economice și social-culturale se vor desfășura în continuare după aceleași programe, folosind lumina naturală cu o oră în plus.Introducerea orei oficiale de vară va permite, totodată, utilizarea mai eficientă a timpului de lucru șl va crea posibilități mai bune de folosire a timpului liber al oamenilor muncii în această perioadă a anului.în vederea stabilirii orei oficiale de vară,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:ARTICOL UNIC. — Pe teritoriul Republicii Socialiste România se introduce ora oficială de vară, decalată cu o oră in avans față de ora Europei răsăritene.In anul 1979, ora oficială de vară se aplică de la 27 mai ora zero, care devine ora unu, pină la 30 septembrie ora unu, care devine ora zero.incepind din anul 1980, intervalul de aplicare a orei oficiale de vară se stabilește de la ora zero a primei zile de duminică din luna aprilie, care va deveni ora unu, pină la ora unu a ultimei zile de duminică din luna septembrie, care va deveni ora zero.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,Consfătuirea de lucru, la ca-e participă primii secretari și secretarii cu problemele economice și agrare ai comitetelor județene de partid și alte cadre din economie, precum și activiști ai Comitetului Central, și-a propus să analizeze stadiul realizării planului de dezvoltare economico-socială in 1979, felul în care organele și organizațiile de partid au acționat pentru asigurarea îndeplinirii, in fiecare județ, în fiecare unitate, a obiectivelor pe acest an.în cursul discuțiilor, din rapoartele prezentate de primii secretari și din cuvîntul altor tovarăși care au vorbit în cadrul consfătuirii, s-au evidențiat realizările obținute pe primele patru luni ale acestui an. Totodată, au fost puse în evidență o serie de metode de lucru ale organelor și organizațiilor de partid, ale colectivelor de oameni ai muncii, care au dus la obținerea unor rezultate importante în îndeplinirea prevederilor planului.Pe primele patru luni ale acestui an, planul producției industriale s-a realizat, pe ansamblu, cu o anumită depășire. La producția netă au realizat planul 24 de județe, intre care unele cu o depășire importantă. De exemplu, 14 județe au obținut o depășire de peste 3 la sută. Același lucra se poate spune și in ce 'fîrîveșfe' pro-" ducția industrială globală ; planul a fost realizat de 25 de județe, dintre care 7 cu o depășire de peste 3 la sută. S-au obținut, de asemenea, rezultate bune în creșterea productivității muncii, 22 de județe realizînd planul, iar un număr important depășind prevederile planului cu pînă la 3 procente — calculat atît la producția netă, cît și la producția globală. Merită subliniat și faptul că 22 de județe au realizat planul de reducere a cheltuielilor materiale, unele realizînd depășiri destul de importante : 11 județe au obținut o reducere de peste 5 lei la 1 000 lei producțip. De asemenea, 29 de județe s-au înscris în normele de consum stabilite în planul de producție, unele realizînd și economii importante. Un număr important de județe și-au realizat, și chiar depășit, sarcinile de export. în același timp, o serie de județe și-au realizat planul de investiții sau sînt foarte aproape de realizarea lui.Se poate spune deci, pe baza datelor, a rezultatelor obținute in primele patru luni, că acolo unde comitetele județene, organizațiile de partid au desfășurat o muncă organizatorică corespunzătoare pentru unirea eforturilor colectivelor de oameni ai muncii, pentru buna funcționare a consiliilor oamenilor muncii, s-au obținut rezultate bune, in unele părți chiar foarte bune. Toate acestea de- ■ nonstrează că îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an este pe deplin posibilă, inclusiv a angajamentelor suplimentare luate de o serie de colective de oameni ai muncii, de comitetele județene de partid.Din păcate, avem și un număr mare de județe și unități economice care nu și-au realizat planul la unii indicatori. La nerealizarea planului au contribuit și neintrarea în producție a unor capacități, u- nele lipsuri in aprovizionare, precum și cauze ce depind de organele centrale, de ministere. însă, punind față în față județele care *și-au îndeplinit și depășit planul și județele care nu și-au realizat sarcinile prevăzute, putem trage concluzia că principalele cauze ale nerealizării constau în munca defectuoasă și; în lipsurile serioase ale unor organizații județene de partid, ale unor organizații de partid din unitățile economico-so- ciale. Acestea nu au acționat in mod corespunzător pentru găsirea soluțiilor la o serie de probleme ridicate de procesul complex al dezvoltării economice și sociale.Chiar și nepunerea în funcțiune a unor capacități este legată de lipsuri în desfășurarea activității de producție, de faptul că întreprinderile producătoare de utilaje n-au îndeplinit la timp programul de livrare, iar unitățile Ministerului Construcțiilor Industriale nu și-au realizat sarcinile ce le reveneau. în cadrul consfătuirii s-au dat o serie de exemple în această privință. Sînt cunoscute asemenea lipsuri care au determinat amî- narea punerii in funcțiune a unor capacități de producție.Consider de aceea necesar ca organizațiile de partid județene, mu

nicipale, orășenești, organizațiile de partid din unitățile economice să tragă toate concluziile din lipsurile manifestate în primele patru luni ale acestui an și să ia tnăSuri hotărîte pentru desfășurarea normală a întregii activități economice.Trebuie lichidate râpid lipsurile și rămânerile în urpă în realizarea investițiilor, avind în vedere că orice nerealizare a planului de investiții are repercusiuni nu numai pentru activitatea din acest an, ci și pentru cea din anul viitor și chiar din cincinalul viitor. înlăturarea neajunsurilor în activitatea din domeniul investițiilor trebuie să preocupe foarte serios toate organele și organizațiile de partid, toate colectivele de oameni ai muncii, asigurîndu-se recuperarea rapidă a rămînerilor în urmă și înfăptuirea în cele mai bune condiții a planului pe acest an.Pentru lipsurile manifestate, atît în domeniul producției cit și al investițiilor, o răspundere deosebită au ministerele, celelalte organe centrale, care trebuiau să asigure soluționarea la timp a problemelor documentației, ale aprovizionării. ale tuturor cerințelor desfășurării normale a producției. Desigur, ministerele au contribuția lor și la realizările județelor, la succesele obținute în ansamblu, dar in activitatea lor s-au manifestat și defecțiuni cu implicații serioase a- supra producției. Există, astfel, în ministere manifestări de birocratism, de lipsă de răspundere, practica de a face promisiuni, de a da asigurări că lucrurile se soluționează, de a se întocmi tot felul de planuri de măsuri, dar de a nu acționa practic și concret, de a nu urmări îndeplinirea lor, astfel încît unele planuri rămîn simple petece de hîrtie de care nimeni nu se ocupă. Sînt lipsuri serioase în or

ganizarea muncii in ministere și la celelalte organe centrale, in exercitarea controlului, in asigurarea asistenței corespunzătoare unităților economice în vederea îndeplinirii planului. Se manifestă neajunsuri și în .repartizarea forțelor, a cadrelor, mai cu seamă în unitățile noi, în județele planificate să realizeze în acest cincinal o dezvoltare mare. Atrag atenția asupra tendinței de a se orienta activitatea cadrelor de specialitate nu jos, în unități, ci în întocmirea a tot felul de studii și propuneri care, pînă Ia urmă, au drept scop să justifice nerealizarea planului. Există și practica de a se propune mereu reorganizări, pentru a se demonstra că nerealizările dintr-un sector sau altul trebuie soluționate nu prin activitatea concretă în producție, ci prin noi și noi mă • suri generale. Nu vreau să dau exemple, le cunoașteți cu toții. A- semenea acțiuni au dezorganizat de multe ori activitatea, au reținut 'cadrele de la înfăptuirea planurilor, aducînd daune activității economice.Este timpul să se înțeleagă bine faptul că în activitatea ministerelor, a centralelor, ca și a organizațiilor noastre de partid, trebuie să se pună pe primul plan îndrumarea și sprijinirea unităților economico-sociale în îndeplinirea planului. Planurile nu se realizează în birou, ci jos, în unități, problemele nu se soluționează prm planuri de măsuri fictive, ci în fabrică, pe șantier, în mină, pe o- goare, în activitatea practică. Pe drept cuvînt, mulți tovarăși au adus critici în legătură cu faptul că nu primesc răspunsuri la problemele pe care le ridică, iar unele probleme nu sînt soluționate în mod corespunzător.Sînt lipsuri serioase și în domeniul aprovizionării tehnico-mate- riale, determinate îndeosebi de 

nerealizarea la timp a producției fizice, a sortimentelor stabilite prin plan. Este evident că dacă în domeniul minier și petrolier nu se realizează planul, avem mai puțin cărbune și minereuri, avem mai puțin petrol pentru petrochimie și pentru energie. Dacă nu se realizează planul la cimentase creează greutăți în realizarea bunei aprovizionări a șantierelor de construcții. Dacă nu se fabrică la timp toate subansamblele și piesele, nu se poate asigura o activitate normală in producția multor unități. Lipsurile ce se manifestă în domeniul aprovizionării tehnico-mate- riale sînt cauzate deci nemijlocit de nerealizarea în întregime și Ia timp a planului în unele sectoare de activitate.In același timp, apar în uneie locuri depășiri de consumuri materiale care provoacă goluri in balanțele de aprovizionare. Depășirile se produc îndeosebi la consumul de combustibil și energie, ceea ce creează greutăți economiei. Este cunoscut că planurile au fost stabilite pe baza unor norme de consum, că aprovizionarea a fost, de asemenea, prevăzută pe baza materiilor prime din țară, cît și de import. Din cauza lipsurilor în realizarea planurilor în țară, sîntem obligați să importăm mai mult. Deci trebuie să analizăm activitatea și să stabilim măsurile necesare pentru înfăptuirea neabătută a prevederilor planului,, deoarece numai astfel vom asigura o aprovizionare corespunzătoare.
Dragi tovarăși,Nu vreau să mă opresc la alte lipsuri și neajunsuri. Trebuie să se tragă toate învățămintele din activitatea de pînă acum și să se stabilească măsurile pentru realizarea în cele mai bune condi

ții a prevederilor planului, în toate sectoarele. Toate județele, toate unitățile trebuie să-și realizeze planul stabilit atît Ia producția fizică, cît și pe sortimente.O atenție deosebită trebuie să acordăm realizării producției de materii prime. Am in vedere cărbunele, petrolul, minereurile, pentru care dispunem de resurse. Mijloacele pe care le-am pus la îndemina unităților și ministerelor respective sînt suficiente pentru a asigura realizarea producției planificate. Ele trebuie însă folosite în mod corespunzător, la indicii stabiliți. Trebuie luate, de asemenea, măsuri ca și materialele produse de industria chimică să fie realizate în conformitate cu planul stabilit, pentru a se asigura o aprovizionare corespunzătoare. La fel, Ministerul Industriei Metalurgice să ia toate măsurile pentru producerea sortimentelor de metal stabilite și pentru care dispunem de capacitățile necesare. Acest lucru este valabil și în domeniul cimentului și al altor materiale ce creează încă greutăți în desfășurarea normală a producției și investițiilor.Faptul că un număr important de județe, unele cu o pondere foarte mare în întreaga economie, au realizat planul in buhe condiții, chiar cu depășiri substanțiale, demonstrează că, dispunem peste tot de condiții pentru a îndeplini la timp și in bune condiții prevederile pe acest an. Sper că toate comitetele județene de partid, ministerele, consiliile oamenilor muncii vor lua măsurile ce se impun pentru a asigura realizarea ritmică a planului și recuperarea rămînerilor in urmă din primele patru luni ale acestui an.în mod deosebit trebuie să acordăm atenție realizării producției nete. Despre această problemă în consfătuire s-a vorbit mai puțin, deși, după cum știți, ea constituie acum indicatorul de bază al planului. în 24 de județe avem rezultate bune, în unele foarte bune, în realizarea acestui indicator important al dezvoltării noastre economice. Toate comitetele județene, ministerele, centralele, consiliile oamenilor muncii și organizațiile de partid trebuie să stabilească măsuri concrete — în fiecare unitate — pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului producției nete pe acest an.Sînt, de asemenea, necesare, așa cum am menționat, măsuri hotărîte pentru asigurarea realizării la timp a investițiilor și punerea în producție a tuturor capacităților de producție. în toate județele sînt posibilități de recuperare a rămînerilor în urmă și intrare în producție a capacităților, cu condiția ca atît ministerele beneficiare, cît și Ministerul Construcțiilor Industriale și comitetele județene de partid să acționeze cu toată hotă- rîrea și fermitatea în această direcție.Este inadmisibilă pretenția exprimată aici de a se asigura din afara județului forța de muncă pentru realizarea programului de investiții. Cpnsider că fiecare județ poate să realizeze această sarcină dacă acordă atenția corespunzătoare îndeplinirii planului și nu caută să găsească justificări pentru nerealizarea lui.Investițiile trebuie să constituie o preocupare zilnică, atît a organelor noastre centrale, cît și a fiecărui comitet județean. Trebuie urmărit îndeaproape cum se realizează utilajele și mașinile în întreprinderile din fiecare județ, nu numai pentru nevoile proprii, ci și pentru ale celorlalte județe. De asemenea, trebuie luate măsuri pentru intensificarea lucrărilor de montaj, pentru punerea în producție a utilajelor și mașinilor, avind în vedere că în stoc există mașini și utilaje în valoare de cîteva miliarde de lei,în domeniul investițiilor, atrag atenția și asupra necesității de a se lua toate măsurile pentru realizarea planului de locuințe. Majoritatea județelor au realizări mai bune în această privință. Există însă și județe cu rămîneri foarte serioase în urmă — și trebuie luate toate măsurile pentru realizarea în întregime a planului de construcții de locuințe. Problema realizării locuințelor trebuie să constituie preocuparea zilnică a comitetelor județene de partid, a consiliilor populare 1 Să mobilizăm toți oamenii muncii pentru a asigura darea în folosință a tuturor locuințelor planificate în acest an ! Nici un fel 
(Continuare în pag. a H-a)

0 măsură pe deplin 
justificată și binevenităDe la 27 mai, ora zero, pină la 30 septembrie, acele ceasornicelor vor fi date, pe întreg teritoriul Republicii Socialiste România, cu o oră înainte. Decretul prezidențial — care se dă astăzi publicității — stabilește, pentru prima dată, introducerea orei oficiale de vară — decalată cu o oră in avans față de ora Europei răsăritene — pe teritoriul țării noastre. Motivele majore ale acestei importante măsuri sint deopotrivă economice și sociale. în esență, este vorba de economisirea unor importante resurse energetice și reducerea iluminatului electric prin creșterea timpului de folosire a luminii naturale a zilei. Introducerea orei oficiale de vară va permite, totodată, așa cum prevede decretul, utilizarea mai eficientă a timpului de lucru și va crea posibilități mai bune de folosire a timpului liber al oamenilor muncii in această perioadă a anului,Ce avantaje concrete vom obține de pe urma acestei măsuri ? Practica din numeroase țâri a validat, de-a lungul anilor, ea o metodă de eficiență deosebită pentru obținerea de economii in consumul de energie electrică, schimbarea orei o- ficiale pe întreg teritoriul țării, în timpul verii, cu o oră mai devreme față de restul anului. Din experiența unor țâri ca Anglia, Belgia. Bulgaria, Cehoslovacia, Ffanța, Grecia. I- talia, Luxemburg, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Turcia, S.U.A. și altele, precum și din studiile efectuate la noi in țară, rezultă că prin trecerea întregii activități din timpul verii cu o oră în avans, prin schimbarea orei oficiale se obține reducerea puterii absorbite la vîrful de sarcină de seară și se realizează economii de energie electrică și. respectiv, de combustibil. Nu întîmplător deci, peste 50 de țări din lume modifică ora oficială potrivit timpului luminos ; mai mult de jumătate din țările Europei au introdus ora oficială de vară.în țara noastră, introducerea orei oficiale de vară se înscrie in ansamblul măsurilor stabilile de partid pentru economisirea severă a energici și combustibililor — problemă fundamentală a dezvoltării economiei naționale în prezent și în perspectivă, subliniată din nou de tovarășul Nicolae Ceaușescu la consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. Din studiile efectuate rezultă că, în condițiile țării noastre, prin schimbarea orei oficiale pe timpul verii se realizează in anul 1980 o economie de circa 190 milioane kWh — echivalentă cu circa 70 mii tone combustibil convențional — și o reducere a puterii la orele de virf de sarcină cu 

La zi in AGRICULTURĂ

RITM SUSȚINUT LUCRĂRILOR 
DE ÎNTREȚINERE A CULTURILOR I

Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, în procente, suprafețele cultivate 
cu sfeclă de zahăr pe care s-au executat, pină la 18 mai, prima prașilă 
mecanică — sus, și prima prașilă manuală — jos. în |udețele marcate 

cu o liniuță nu se cultivă sfeclă de zahăr

250—400 MW, ceea ce echivalează cu puterea instalată a două hidrocentrale de mărimea celei de la Bicaz.La 27 mai, acele ceasornicelor noastre se vor da înainte cu o oră și in septembrie se vor întoarce cu o oră inapoi. Lumina generoasă a acestui sezon va deveni un aliat al nostru în efortul de economisire a energiei. Ne vom culca cu o oră mai devreme șl vom începe programul de muncă, de asemenea, cu o oră mai devreme. Se cîștigă o oră în contul economisirii energiei, in întreprinderi, in instituții și in gospodăria noastră. Este de înțeles că pe această cale, in fiecare casă, in fiecare gospodărie se vor realiza însemnate economii de energie — ceea ce va influența pozitiv bugetul fiecărei familii — se va folosi mai rațional lumina zilei după terminarea programului de lucru, pentru odihnă și agrement, pentru manifestări sportive și culturale.Fiecare dintre noi, la locurile de munca, în fabrici, pe șantiere și ogoare, la planșetă, in laborator, școli ș.a., pretutindeni, sintem chemați să acționăm, zi de zi, pentru economisirea severă a energiei și combustibililor, valorificînd toate rezervele existente. Acum, datorită măsurii stabilite prin decretul publicat azi, mai avem la îndemina incă o sursă : introducerea orei oficiale de vară. Să o fructificăm din plin, cu convingerea fermă că pe această cale vom asigura, deopotrivă, economisirea energiei și vom crea avantaje pentru fiecare dintre noi.Deosebit de important .este ca in aplicarea decretului, organele și organizațiile de partid, conducerile unităților economice și sociale, ministerele să ia măsurile necesare pentru ca trecerea la ora oficială de vară să se facă fără perturbați!, asl- gurindu-se desfășurarea normală a activității in toate intreprindcri- le și instituțiile. O precizare : așa cum prevede decretul, activitățile economice și social-culturale se vor desfășura, in continuare, după aceleași programe, folosind lumina naturală cu o oră in plus.Așadar, să folosim din plin, in interesul economiei, al nostru al tuturor, avantajele pe care ni le oferă noua reglementare. Ni se cere tuturor ca, odată cu introducerea orei oficiale de vară pe teritoriul României, să acționăm cu și mai multă hotărîre pentru fructificarea a noi și noi resurse de economisire a energiei și combustibililor, cu convingerea că pe această cale ne aducem o contribuție sporită la creșterea avuției naționale, la progresul necontenit al patriei noastre socialiste.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)de justificări nu pot fi acceptate în această direcție ! Trebuie să facem totul pentru a realiza programul de locuințe stabilit! Vom aduce încă din acest an o îmbunătățire în planificarea locuințelor, în sensul ca cel puțin 50 la sută din locuințe, în fiecare județ, să se realizeze din fondurile statului, în proprietate de stat, spre a fi închiriate oamenilor muncii, îndeosebi oamenilor muncii care lucrează în producție, fiind repartizate pe întreprinderi. Restul de cel mult 50 la sută, realizate pentru a fi vîndute populației, vor fi construite fără a se aștepta contractarea prealabilă. De altfel și acestea trebuie să fie repartizate tot pe întreprinderi. întregul volum de locuințe trebuie repartizat, în raport de necesități, pe întreprinderi și instituții ! Dacă locuințele prevăzute pentru cumpărare nu sînt contractate, ele se construiesc și se repartizează, prin închiriere, tot oamenilor muncii din întreprinderile respective. Trebuie să fie deci clar că locuințele se construiesc în raport de necesitățile asigurării forței de muncă și întregul volum de locuințe se repartizează prin întreprinderi și instituții ! în acest sens, pînă la sfîrșitul acestei luni să fie revăzut întregul plan de repartiție în județe. Pentru anul viitor vom scădea cu mult sub 50 la sută numărul locuințelor construite pentru a fi vîndute, cres- cînd numărul locuințelor ce urmează a fi repartizate oamenilor muncii prin închiriere. Noi am prevăzut că, de la un anumit venit, cetățenii trebuie, în cîțiva ani, să-și cumpere locuințele ; probabil va trebui să aducem o modificare în prevederile legii, eliminînd obligația oamenilor muncii de a-și cumpăra locuința de la o anumită retribuție în sus. Vom lăsa posibilitatea ca acei ce doresc să devină proprietari să o poată face, fără a fi insă obligați. Pînă atunci, în acest an și pentru anul viitor planificarea și repartiția locuințelor să se facă în modul pe care l-am arătat. Ministerul Finanțelor și C.Ș.P.-ul să ia măsuri pentru a aduce modificările corespunzătoare in plan, asigurînd finanțarea în continuare a construcțiilor de locuințe.Cred că nu trebuie să mai repet ceea ce am spus în primăvară cu privire la prioritatea investițiilor productive în industrie, a- gricultură, transporturi, în toate unitățile economice și în construcția de locuințe. Trebuie să concentrăm forța de muncă și mijloacele materiale pe care le avem pentru realizarea acestor investiții — și numai după aceea le vom realiza și pe cele pentru satisfacerea necesităților în domeniul cultural și sportiv. Să se înțeleagă odată că trebuie să răspundem cu prioritate cerințelor dezvoltării economice și asigurării condițiilor de locuit ale oamenilor ! Acestea nu sînt recomandări benevole, ci obligații ! Principiul centralismului democratic impune executarea acestor obligații fără nici un fel de discuții și obiecțiuni. Nu se poate ca cineva să considere că e mai bine să facă sală de sport și club și să neglijeze locuințele. Primii secretari, activiștii de partid și activiștii de stat din aparatul centrai trebuie să ia toate țnăsurile pentru a asigura realizarea în cele mai bune condiții a programului de investiții în felul în care am arătat.

Dragi tovarăși,Este necesar să acordăm mai multă atenție problemei productivității muncii, acționînd pentru o mai bună organizare a producției și a muncii, pentru extinderea mecanizării și a automatizării. Faptul că 22 de județe au îndeplinit planul la acest indicator, unele cu o depășire de pînă la 3 la sută, demonstrează că și în această privință este hotărîtor felul în care fiecare unitate, fiecare organizație sau comitet de partid acționează pentru buna organizare a muncii. Trebuie să se treacă cu hotărîre la organizarea procesului de producție astfel încît să permită trecerea la lucrul la mai multe mașini a unui număr tot mai mare de oameni ai muncii, în fiecare unitate să se ia măsuri hotărîte pentru ca procesul de trecere la lucrul .la mai multe mașini să se realizeze într-o perioadă scurtă în toate unitățile, în întreaga țară ! Este necesar să se stabilească concret, pe fiecare întreprindere, măsurile de organizare și calificare pentru realizarea acestui obiectiv de importanță deosebită pentru creșterea productivității muncii, precum și pentru sporirea mai substanțială a veniturilor oamenilor muncii.De asemenea, trebuie să se acționeze cu mai multă hotărîre pentru trecerea în producție a personalului auxiliar și neproductiv. Practic, trebuie să ajungem acolo încît în fabrică, fiecare om să-lucreze cel puțin o jumătate de zi în producție. In felul acesta personalul auxiliar va căpăta și o calificare și, totodată, în mod corespunzător, va obține un cîștig în plus. Acolo unde se lucrează în acord, lucrurile sînt clare, dar chiar unde nu se aplică acordul, pe baza realizării indicatorilor de producție, personalul auxiliar se poate încadra în cîștigurile pe care le realizează ceilalți.Noi nu ne putem plînge de lipsă de forță de muncă, atunci cind avem aproape 20 la sută pe țară personal auxiliar și neproductiv ! Nici chiar în construcții nu ne putem plînge că nu avem forță de muncă, cind 15—20 la sută din cei de pe șantiere sînt tot felul de funcționari, personal de observație. Este necesar să trecem în mod hotărit la măsuri care să asigure ca toată lumea să intre în procesul de producție.Cred că foarte bine au procedat tovarășii care au asigurat ca tehnicienii, inginerii din birouri să lucreze 50 la sută din timp în producție sau în sectoarele de concepție și proiectare. Aceasta este și în interesul tehnicienilor și inginerilor respectivi, ajutîndu-i să-și păstreze calificarea. Dacă unii cîștigă mai puțin în activitatea de birou, lu- crînd direct în proiectare sau în concepție, în pregătirea fabricației, pot obține venituri mai mari. Să lichidăm sistemul funcționăresc care scoate zeci de arii de specialiști din producție, punîndu-i să facă numai hîrtii ! Toți specialiștii, indiferent în ce servicii sînt angajați, să lucreze cel puțin o jumătate din timpul de muncă nemijlocit în proiectare, în concepție sau în producție, în meseria de ingineri sau tehnicieni pe care o au. Aceasta este una din problemele deosebit de importante legate de creșterea productivității muncii, de buna organizare a activității în producție.Se impune să acordăm mai multă atenție pregătirii profesionale a oameni lor muncii, activității de reciclare și ridicare a nivelului de cunoștințe profesionale și tehnice — atît prin cursuri la locul de 

muncă, săptămînal, cît și, dacă este necesar, prin cursuri de scurtă durată. Problemele pregătirii profesionale, ale ridicării cunoștințelor profesionale, ale reciclării tuturor muncitorilor, maiștrilor, tehnicienilor și inginerilor trebuie să constituie o preocupare permanentă ! Trebuie să urmărim înfăptuirea prevederilor legii privind organizarea săptămînală a acestor cursuri, iar în cazurile mai deosebite — cu aprobările corespunzătoare — și a cursurilor de scurtă durată pentru pregătirea muncitorilor calificați, a inginerilor în domenii in care n-au lucrat pînă acum. Numai astfel vom putea face față cerințelor tot mai mari ale dezvoltării tehnicii, exigențelor sporite ce se pun în domeniul calității, atît în economia noastră, cît și pe plan internațional.~ Este necesar să acordăm mult mai multă atehție~căTftățir pfoduc- țietp ridicării nivelului ei tehnic. Aceasta presupune, în primul rînd, ca. acei ce produc mașinile, utilajele, orice produs, să poarte răspunderea îndeplinirii condițiilor de calitate și cerințelor tehnice. Trebuie să se întărească răspunderea muncitorilor, maiștrilor, inginerilor ce lucrează nemijlocit în producție, precum și controlul aparatului de conducere a producției care are datoria de a urmări permanent, pe flux, modul în care se realizează produsele. Se impune, de asemenea, să întărim exigența și răspunderea controlului de calitate — atît a celui propriu al întreprinderii, cît și a controlului de stat. Controlul de stat are o mare răspundere în organizarea controlului general, iar într-o serie de domenii poartă răspunderea directă. Din păcate nu se poate spune că se simte așa cum trebuie eficiența a- cestui control. Nu vreau «să mă refer concret la această problemă, lucrurile vă sînt cunoscute. Trebuie să acționăm cu hotărîre pentru îndeplinirea programului privind asigurarea mijloacelor de control a calității și nivelului tehnic, a bancurilor de probe. Am făcut, acest lucru o perioadă de timp, dar problema n-a mai fost urmărită îndeaproape, ministerele au lăsat-o pe planul al doilea. Guvernul, vicepreședinții din fiecare sector au datoria să asigure,, realizarea programelor stabilite, sau com- pletareâ lor, acolo unde între timp lucrurile au mai evoluat, pentru exercitarea unui control de calitate corespunzător. Nu este nevoie pentru aceasta de nici un fel de aprobări speciale ; aceasta este o obligație ! Conducerea partidului să fie informată asuprtf felului cum se aplică măsurile stabilite in a- ceastă privință !Este necesar să se asigure ca toate utilajele, mașinile, motoarele— mă refer, în primul rînd, la acestea — să fie expediate beneficiarilor din țară sau străinătate numai după ce au fost supuse în prealabil tuturor probelor. Nici o mașină, nici un utilaj nu trebuie să părăsească uzina înainte de a fi trecut prin încercările și probele corespunzătoare ! Același lucru este valabil — desigur în raport cu specificul produsului — în toate sectoarele : în industria ușoară, în industria lemnului, in chimie, în toate ramurile. M-am referit la utilaje pentru că aici problemele au repercusiuni foarte mari. Trebuie să stabilim obligația ca întreprinderile de montaj— toate, nu numai cele ale Ministerului Construcțiilor Industriale— să efectueze controlul suban- samblelor, motoarelor și aparate

lor înainte de asamblarea lor. Să nu trecem la montare pînă nu avem garanția că ele corespund. Aceasta nu este o muncă în plus, dimpotrivă, este mult mai ușor să se lucreze astfel, decît să trebuiască să se ia de la început montajul, să se demonteze instalațiile pentru a se remedia defectele. Toate întreprinderile de montaj, toate întreprinderile care folosesc mașinile și motoarele trebuie să-și asigure în prealabil posibilitatea de a face acestora o verificare suplimentară. Ele nu trebuie să se mulțumească numai cu verificarea făcută la întreprinderea care le-a produs. Controlul de calitate trebuie să asigure această ■ verificare suplimentară. Și în domeniul construcțiilor — inclusiv al construcțiilor-montaj —• este necesar să îmbunătățim controlul de calitate, asigurînd controlul pe faze al lucrărilor. Astfel se pot descoperi deficiențele de la început, nu atunci cînd utilajele încep să funcționeze. Controlul lucrărilor pe faze, pe porțiuni, este obligatoriu. Nu ne putem rezuma numai la recepția finală care nu rezolvă problema !în legătură cu aceasta, consider că trebuie să revedem și obligațiile beneficiarilor. Pe șantiere avem directorii viitoarelor unități, precum și numeroși funcționari. Obligația lor este să verifice permanent modul cum se realizează lucrările, îndeosebi din punct de vedere calitativ, dar și în ce privește respectarea termenelor de punere în funcțiune. Desigur, în primul rînd trebuie stabilite răspunderi clare pentru cei ce execută, dar beneficiarii trebuie să exercite controlul lor, pe faze, intervenind nu la sfîrșit, ci în pro-' cesul efectuării lucrărilor, pentru remedierea eventualelor deficiențe. Ei trebuie să recepționeze nu instalația gata, ci fiecare lucrare, fiecare subansamblu, intervenind activ în procesul de producție. Aceasta este valabil și în comerțul exterior, unde trebuie să existe răspunderea și obligația recepțio- nării producției destinate exportului.Insist asupra acestor probleme pentru că avem o serie de lipsuri în acest domeniu și, după cum. se știe, problema calității, a nivelului tehnic, inclusiv a controlului de calitate devine primordială pentru desfășurarea normală a activității economice.Legat de aceasta, este necesar să angajăm mai mult cercetarea științifică și tehnologică atît pentru introducerea mai rapidă a noilor procese tehnologice, cît și pentru efectuarea controlului asupra modului în care se realizează acestea. Pentru institutul de cercetare, pentru cel care a elaborat o tehnologie, activitatea nu s-a terminat cînd a predat o lucrare, o formulă, un calcul. El trșbule să urmărească realizarea acestora, a parametrii^- stabiliți de cercetare. Institutul, cercetătorul poartă răspunderea pentru aceasta și de aceea trebuie să acorde întreaga asistență tehnică, să exercite controlul necesar pentru ca lucrările să se efectueze în conformitate cu procesele tehnologice stabilite.în unele domenii trebuie să acționăm pentru mai buna organizare a sectoarelor • de concepție și proiectare, scurtînd perioada de asimilare și introducere în producție atît a cercetării, a tehnologiei proprii, cît și a celor de import. Tocmai în acest domeniu trebuie să aplicăm cu hotărîre măsura de a trece inginerii, specialiștii să lu

creze cel puțin 50 la sută din timp în sectoarele productive. Să antrenăm specialiștii din toate domeniile în sectoarele de concepție, proiectare și pregătire a producției, pentru a reduce durata acestor faze importante ale muncii. Problema întăririi acestor sectoare, a organizării lor corespunzătoare trebuie să constituie o preocupare serioasă atît pe plan central, cît și pe plan județean. în această privință este necesar să se acorde un ajutor mult mai mare noilor unități, mai cu seamă noilor platforme industriale unde se realizează pentru prima oară produse de nivel tehnic ridicat, asigurîndu-le ingineri, tehnicieni și muncitori calificați. Rog pe primii secretari să nu se mulțumească in această privință să informeze un organism sau altul în legătură cu problemele din județul respectiv. Să șe ocupe zilnic de rezolvarea problemelor forței de muncă necesare, ale recrutării și pregătirii ei profesionale.Trebuie să se înțeleagă faptul că dezvoltarea industriei noastre în ritm intens, la înalt nivel tehnic, cere o activitate mult mai responsabilă din partea cercetării științifice și tehnologice, a institutelor noastre, a Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie — care trebuie să-și îndeplinească mai bine atribuțiile ce le revin.
Stimați tovarăși,Este necesar să acordăm o atenție mai mare reducerii cheltuielilor materiale. Să acționăm cu hotărîre în direcția reducerii cheltuielilor de producție, cu deosebire a cheltuielilor materiale, a consumurilor materiale. Faptul că 22 de județe au realizat o reducere mai mare a cheltuielilor materiale decît se prevăzuse în plan — cîteva au realizat chiar reduceri de 10—12 lei la mia de lei, față de sarcina planificată — demonstrează că sarcinile de plan nu sînt de nerealizat. Dimpotrivă, aceasta arată că avem incă rezerve foarte serioase în acest domeniu. Folosirea lor depinde de modul în care se acționează în fiecare unitate. Aici nu se pot stabili măsuri la nivelul județului, nici ceț puțin pe centrală sau pe oraș, în fiecare unitate, în fiecare secție trebuie să se stabilească măsuri concrete de reducere a "consumurilor materiale, de respectare a normelor și reducere sub norme a consumurilor la toate materialele, inclusiv la combustibili și.energie. Din păcate despre necesitatea creșterii eficienței activității economice s-a vorbit mai puțin în cadrul consfătuirii. Or, aceasta este una din problemele centrale ale activității noastre economice, de care depind creșterea venitului național, dezvoltarea generală a societății. Ministerele, comitetele județene trebuie să acționeze hotărît în fiecare unitate pentru a se realiza cel puțin prevederile de plan în domeniul consumurilor, al cheltuielilor materiale.Să acționăm cu mai multă hotărîre în direcția aplicării noului mecanism economic, care pornește' tocmai de la necesitatea creșterii eficienței economice, de la necesitatea accentuării 'autoconducerii și autogestiunii. Autoconducerea și autogestiunea presupun ca fiecare unitate să desfășoare o activitate de sine stătătoare și să realizeze cel puțin beneficiile planificate. Numai așa vom putea asigura înfăptuirea în Viață a obiectivului privind participarea mai intensă la beneficii a oamenilor muncii. Pentru a 

se putea participa la beneficii este necesar, în primul rînd, să se realizeze beneficii. Mecanismul economic stabilit în 1978 cere o îmbunătățire foarte serioasă a activității noastre în toate domeniile.Este necesar să luăm toate măsurile pentru asigurarea bunei a- provizionări tehnico-materiale, pe baza normelor de consum stabilite. In această privință, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiaie și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe trebuie să dea dovadă de mai multă răspundere și operativitate in soluționarea problemelor. Desigur, împreună cu C.S.P.- ul, cu ministerele. Așa cum am menționat mai înainte, buna aprovizionare depinde de realizarea în întregime a producției în toate sectoarele. Pe baza normelor stabilite dispunem de tot ce este necesar pentru a asigura o bună a- provizionare și desfășurare normală a activității economice.în continuare se impune ca problema reducerii consumurilor materiale, a consumului de combustibil și energie să stea cu toată seriozitatea în atenția ministerelor, a tuturor organelor de partid și de stat. Trebuie să se termine cu exis-» tența a două feluri de planuri, a doi indicatori. Ce este oare consumul după norme și ce este consumul după repartizare sau cote ? Nu există decît consumul după norme ! Nimeni nu poate da repartizări mai mari decit prevăd normele de consum. Aceasta este obligatoriu pentru toată lumea, începînd cu C.S.P.-ul și Ministerul Aprovizionării. Problema care se pune este ca față de normele de consum să realizăm reduceri. Rog să se introducă ordine în această privință în toate județele I Toți trebuie să folosim același limbaj 1 Să se pornească de la normele de consum și să se aprecieze realizările în raport cu normele de consum. Pornind de la indicele de folosire a metalului sau a altor materiale, să acționăm ferm pentru reducerea lor 1Este necesar, de asemenea, să acordăm mai multă atenție funcționării corespunzătoare a transportului. folosirii eficiente a întregii, capacități de transport.' Mijloacele pe carq le avem astăzi — atît în sectorul auto, cît și în cel feroviar — ne dau posibilitatea sa asigurăm un transport rațional. Trebuie însă folosite bine, eliminînd transporturile inutile, asigurînd ralonarea corespunzătoare a transportului. Fiecare comitet județean să urmărească în modul cel mai hotărît realizarea programului de paletizare și con- tainerizare. . Să folosim în acest scop soluții simple, ieftine ! Comitetul Politic Executiv a stabilit ca C.F.R.-ul să acționeze rapid în această direcție, realizînd deocamdată lucruri mai simple. Eu rog ca fiecare comitet județean să meargă la întreprinderi, să stabilească măsuri și să .rezolve operativ această problemă. Să nu se aștepte aprobări de Ia nimeni pentru aceasta. Desfășurarea unui transport dezorganizat cere forță de muncă suplimentara la încărcat și descărcat și influențează asupra ritmului de încărcare, asupra bunei folosiri a mijloacelor de care dispunem. Nu putem fi încă mulțumiți de felul cum merg lucrurile în port. Trebuie urmărită aplicarea tuturor măsurilor stabilite, realizînd rapid mecanizarea simplă, pe care sîntem astăzi in stare s-o facem. Ținînd seama de faptul că indicele de folosire a navelor noastre este încă nesatisfăcător, este necesar să luăm mă

suri ferme pentru utilizarea cit mai rațională a mijloacelor navale de care dispunem. In general nevoile noastre de transport naval, maritim și fluvial nu sînt satisfăcute ; circa 70 la sută din transportul pe mare îl realizăm cu nave închiriate. Să folosim mai bine capacitatea șantierelor navale pentru a spori numărul navelor românești, pentru a dota mai bine flota noastră, reducind în mod corespunzător devizele* libere alocate transportului maritim. Pînă la sfîrșitul lunii mai să se ia măsuri ferme de dotare suplimentară cu nave pentru anul acesta și anul 1980.In fine, aș dori să mă refer la unele probleme ale comerțului exterior. Trebuie luate toate măsurile pentru a asigura realizarea în întregime a programului de export. Să fie bine înțeles faptul că nu vom putea importa mai mult decît exportăm. Trebuie să asigurăm mijloacele necesare pentru o balanță comercială și de plăți echilibrată. Este necesar să mergem cu mai multă hotărîre la echilibru pe țări și chiar pe grupe de produse, importul de construcții de mașini trebuie realizat pe baza exportului de produse din ramura construcțiilor de mașini. Principiul acesta trebuie, să stea la baza întregii noastre activități de comerț exterior. Nu mai este posibil să importăm mașini și utilaje fără nici un fel de restricție, în timp ce nu vindem pe piața respectivă nimic din domeniul construcțiilor de mașini. Trebuie să importăm mașini și utilaje numai în condițiile asigurării echilibrului de plăți tot cu mașini și utilaje. Nu vom mai importa decît în condițiile cînd se asigură echilibrul de plăți în ramura respectivă.Trebuie' să acționăm în mod serios în fiecare întreprindere, în fiecare centrală pentru a stabili măsurile corespunzătoare în această direcție. Să acționăm hotărît pentru realizarea la timp și la calitatea corespunzătoare a tuturor produselor destinate exportului, precum și pentru valorificarea lor la nivelul prețurilor de pe piața mondială. Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, întreprinderile de comerț exterior trebuie să pună ordine desăvîpșită în această privință. De asemenea, să acordăm o mai mare atenție și să acționăm cu mai multă hotărîre pentru realizarea cooperării în producție cu alte țări.Este necesar să se înțeleagă faptul că cooperarea în producție pe plan internațional are o importanță deosebită pentru dezvoltarea continuă a economiei noastre. De aceea trebuie să extindem cooperarea în diferite forme în această sferă, cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii în spiritul avantajului reciproc.Acestea sînt problemele asupra cărora am vrut să atrag atenția privitor la activitatea de îndeplinire a planului în industrie și în alte ramuri economice.
Dragi tovarăși,în ce privește agricultura, trebuie să luăm măsuri pentru a realiza in întregime insămîntările la culturile și pe terenurile unde nu au fost condiții corespunzătoare pînă acum. Nu ne putem permite saă lăsăm nici un hectar de pămînt neînsămînțat. Trebuie să verificăm îndeplinirea integrală a planului de însămtnțări. Am în vedere mai cu(Continuare în pag. a IlI-a)

Combinatul petrochimic din Borzeștl. Locul unde prin eforturile unite șl bine organizate ale constructorilor, montorilor și beneficiarului instalația de distilare atmosferică 'din cadrul rafinăriei, unul din marile obiective ale acestui cincinal, a intrat recent în funcțiune 
<Foto : S. Cristian
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CU VlNTA REA TO VARĂȘULUI
NI COL AE CE AU ȘES CU

(Urmare din pag. a Il-a)seamă sectorul de legume, unde anul acesta am stabilit măsuri suplimentare pentru buna aprovizionare a populației. Să ne pregătim temeinic pentru a realiza legume de vară și de toamnă din cultura a II-a și a III-a. Prevederile de plan să fie socotite minime. Să facem totul pentru a obține o producție maximă de legume la toate sortimentele, așa cum am stabilit ! Rog comitetele județene să înțeleagă faptul că fiecare în parte poartă răspunderea în această privință. Să se acționeze, de asemenea, cu toată hotărîrea pentru a se pregăti cele necesare în vederea realizării culturii a II-a la porumb și plante furajere, realizînd cel puțin prevederile din plan în acest domeniu. Este necesar să se asigure realizarea la timp și în bune condiții a lucrărilor de întreținere a culturilor. Avem posibilitatea de a obține o recoltă în conformitate cu prevederile planului. Ploile căzute în ultimele zile în toate județele, mai cu seamă în sud și în est, au recuperat lipsa de umiditate. Nu există nici o justificare pentru a nu obține recoltele prevăzute în’ '.colo unde este exces de .te, să se facă lucrările co- .zătoare. Trebuie să ne pre-i serios pentru strîngerea re- <*i. Practic în mai puțin de o îă trebuie să începem strînsul ..•coltei la orz. De obicei, deși avem mijloace să realizăm strîngerea în cel mult 10 zile, strînsul recoltei se prelungește la 25—30 de zile. Rog să fie luate toate măsurile — atît de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, cît și de către comitetele județene, consiliile populare, organele agricole — pentru pregătirea temeinică și efectuarea în cel mai scurt timp a strîngerii recoltei. Să se evite orice pierderi Ia strînsul recoltei. Este necesar să acționăm cu multă hotărîre și pentru strîngerea furajelor și însilozarea lor. Să se strîngă paiele, toate plantele grosiere pentru a fi însjlozate și pregătite în mod corespunzător in vederea asigurării unei baze bune furajere. Trebuie, de asemenea, să se urmărească realizarea prevederilor programelor din viticultură, pomicultură, plante tehnice, piscicultura, sericicultură și celelalte. Rog comitetele județene să analizeze stadiul realizării prevederilor acestor programe și să ia măsuri pentru ca rămînerile în urmă să fie recuperate în parte în anul acesta, în parte în anul 1980. Să dăm mai mare atenție asigurării materialului săditor pomi-viticol pentru a intensifica plantația, ți- nînd seama de faptul că ritmul actual de plantații este scăzut. Să nu se mai planteze pomi pînă ce aceștia nu ajung la un anumit grad de dezvoltare. Este mai economic să se realizeze dezvoltarea lor pe o suprafață redusă, decît să se imobilizeze ani de zile mii de hectare, fără să producă nimic. Practic, în al treilea an- cel mai tîrziu, orice pom trebuie să dea fructe, iar în al doilea an, vița de vie trebuie să înceapă să dea struguri. Nu se poate accepta practica din trecut, cînd o plantație intra pe rod abia după 6—7 ani.Este, de asemenea, necesar să se acorde ’ toată atenția înfăptuirii programului în zootehnie, atît în ce privește efectivele, cît și producția. Să luăm măsuri pentru a asigura natalitatea corespunzătoare, pentru buna îngrijire a animalelor, pentru reducerea mor- 

talităților și tăierilor de necesitate, pentru realizarea greutății stabilite la tăiere. De asemenea, trebuie luate toate măsurile pentru asigurarea producției de lapte, ouă, lină și alte produse animaliere planificate.Aceste probleme trebuie soluționate de către fiecare județ, fiecare unitate agricolă, fiecare producător. Să folosim în mod corespunzător noua formă organizatorică — consiliile unice agroindustriale de stat și cooperatiste— pentru a soluționa toate problemele programului de producție agricolă, în toate sectoarele.Atrag atenția asupra faptului că avem încă un număr de unități agricole, atît de stat, cît, mai cu seamă, cooperatiste, cu rezultate nemulțumitoare. Să luăm măsuri pentru a se întocmi astfel planurile de producție incit anul viitor să se lichideze această stare de lucruri. în fiecare consiliu agroindustrial, în fiecare cooperativă sau întreprindere de stat să fie stabilite măsuri ca anul viitor fiecare unitate să desfășoare o activitate cu maximum de rezultate. Să pregătim temeinic trecerea — din vara a- cestui an — la organizarea activității agricole în cadrul consiliilor agroindustriale unice. Practic mai avem doar două luni pînă* la începerea lucrărilor agricole de vară și de aceea trebuie să facem toate pregătirile pentru ca întreaga activitate — așa cum am discutat în martie — să se desfășoare pe această bază.Nu mă refer la celelalte probleme ale agriculturii. Investițiile, productivitatea, eficiența economică sînt deopotrivă valabile și în agricultură. Problemele pe care le-am pus pentru industrie— desigur, ținînd seama de specificul activității- unităților agricole — trebuie să preocupe în aceeași măsură lucrătorii din a- gricultură. Și în acest sector trebuie să se realizeze o creștere serioasă a producției, productivității, eficienței economice, să se îmbunătățească activitatea de investiții, inclusiv în domeniul irigațiilor și lucrărilor funciare.Dispunem de tot ce este necesar pentru ca în toate sectoarele să realizăm în bune condiții prevederile planului, creînd o bază trainică pentru ultimul an al cincinalului și pentru trecerea la noul cincinal 1981—1985 aflat în curs de elaborare.
Tovarăși,Doresc să atrag atenția și asupra unor probleme legate de ridicarea bunăstării materiale a întregului popor, de înfăptuirea programelor de măsuri stabilite în a- ceastă direcție de Conferința Națională, de Comitetul Central al partidului. ,După cum este cunoscut, anul acesta — probabil de la 1 august— vom trece la etapa a II-a de majorare a retribuției și la aplicarea celorlalte măsuri de creștere a veniturilor oamenilor muncii eșalonate pînă la sfîrșitul anului 1980. Trebuie să luăm toate măsurile ca, odată cu trecerea Ia aplicarea a- cestor măsuri, să asigurăm realizarea producției și productivității muncii, a eficienței economice, deoarece numai astfel vom avea garanția că majorările se vor reflecta în mod corespunzător în creșterea veniturilor reale ale oamenilor muncii.în conformitate cu prevederile 

planului cincinal, prin măsurile de creștere a prețurilor, inclusiv a ultimelor creșteri de 0,3 la sută de acum cîteva zile, ne aflăm sub nivelul planificat. Dealtfel, în linii generale, cu aceasta, creșterea prețurilor se încheie. Prin aplicarea noilor măsuri de sporire a retribuției nete cu peste 40 la sută, ca urmare a creșterii prețurilor cu pînă la 6 la sută, vom realiza indicele de creștere a retribuției reale de 32 la sută. Desigur, așa cum am spus, trebuie făcut totul pentru înfăptuirea prevederilor planului cincinal privind realizarea producției, eficienței economice, productivității muncii. Așa cum merg lucrurile acum, avem garanția câ vom realiza creșterea de 32 la sută a retribuției reale, precum și celelalte măsuri, majorarea pensiilor și creșterea cheltuielilor sociale planificate.Trebuie, de asemenea, să urmărim îndeaproape înfăptuirea măsurilor de aprovizionare a populației în conformitate cu prevederile planului de stat. în acest scop să asigurăm realizarea producției agricole, a producției alimentare. Atrag foarte serios atenția comitetelor județene asupra necesității de a realiza producțiile stabilite, la toate sortimentele, pentru buna aprovizionare a populației. Comitetele județene știu că cea mai mare țjarte a plusului de legume și alte produse agricole realizată peste plan va rămîne în județele respective. De asemenea, pe seama unei natalități mai mari, a reducerii mortali- taților și creșterii greutății la tăiere, se pot realiza cantități suplimentare de carne. Realizînd planul pentru fondul de stat, o parte din surplusuri vor rămîne în județul respectiv. Indiferent dacă alte județe nu-și realizează planul, județele care își îndeplinesc prevederile de plan, în condițiile arătate, trebuie să beneficieze de aceste drepturi.Este necesar, de asemenea, să acordăm o atenție mai mare dezvoltării și îmbunătățirii serviciilor pentru populație în diferite domenii, precum și bunei organizări a transportului în comun. Mijloacele de care dispunem în general pentru transportul în comun, dacă ar fi folosite ' rațional și complet, ar asigura în întregime transporturile, chiar și în Capitală. Din păcate, aproape o treime din mijloacele de transport din’ Capitală nu. funcționează. Or, nimeni altcineva decît comitetul municipal București, întreprinderile din București au datoria să le repare, să asigure funcționarea lor. Am stabilit un program special pentru București, pentru a rezolva radical, într-o perioadă cît mai scurtă, această problemă. Avem în vedere să înlocuim autobuzele mici cu autobuze mari, articulate, să introducem tramvaie cu 2—3 remorci, să trecem la troleibuze articulate. Pe total, ca unități de transport, vom ajunge chiar la o reducere față de parcul actual. Aceasta arată că în Capitală, chiar cu mijloacele existente în prezent, dacă acestea ar fi bine folosite, am putea asigura un transport corespunzător, n-am avea probleme cu transportul în comun. Este însă inadmisibil ca mai mult de o treime din mijloacele de transport să stea de luni, chiar de ani de zile, nefolosite. Problema transportului în comun trebuie să stea în atenția tuturor comitetelor județene, a consiliilor populare, care trebuie să analizeze în mod serios situația și să ia mă

surile corespunzătoare pentru buna desfășurare a acestei activități. Să se urmărească buna întreținere și funcționare a mijloacelor de transport.în general, doresc să menționez și la această consfătuire necesitatea de a se acorda mai multă atenție problemelor legate de soluționarea cerințelor maselor de oameni ai muncii, de aplicarea consecventă a măsurilor stabilite de Comitetul Central, de Marea Adunare Națională, în privința creșterii continue a bunăstării generale a poporului.
Tovarăși,Așa cum am menționat de la început, înfăptuirea în cele mai bune condiții a planului pe 1979, precum și pe 1980, impune creșterea rolului organelor și organizațiilor de partid, îmbunătățirea activității lor. Este necesar ca toate organizațiile de partid, toți comuniștii să fie în primele rânduri ale activității pentru înfăptuirea legilor țării, a hotărîrilor de partid, a planului de stat. Am reținut cu multă satisfacție unele metode bune de muncă folosite de o serie de organizații de partid, așa cum am reținut cu insatisfacție lipsurile manifestate în activitatea unor organizații de partid. Trebuie acționat cu toată hotărîrea în direcția perfecționării stilului și metodelor de muncă în conducerea tuturor sectoarelor eco- nomico-sociale. Din păcate, mai sînt comitete județene, organizații de partid orășenești, organizații din unități economice și sociale, care desfășoară o activitate în general, care nu înțeleg că problemele nu se pot soluționa decît printr-o muncă concretă, directă, împreună cu comuniștii, cu masele de oameni ai muncii.Să' organizăm mai bine activitatea de realizare a sarcinilor, controlul îndeplinirii hotărîrilor, pu- nînd accentul pe acordarea ajutorului practic, concret în soluționarea problemelor. Să urmărim repartizarea corespunzătoare a cadrelor, a activiștilor în sectparele hotărîtoare ale activității, pentru a avea garanția că nu va rămîne in afara atenției comitetelor județene de partid, a organizațiilor de partid nici un domeniu de activitate. Pînă la urmă, decisivă este munca organizațiilor de partid, a comitetelor județene pentru organizarea îndeplinirii în viață a hotărîrilor. Această problemă nu este încă destul de bine înțeleasă, nu stă permanent în atenția organizațiilor și organelor de partid, a organelor noastre de stat.Trebuie să acționăm cu mult mai multă hotărîre în direcția întăririi răspunderii în muncă, a disciplinei și ordinii în toate sectoarele. Să insistăm pentru dezvoltarea spiritului critic și autocritic, pentru analizarea temeinică a lipsurilor, trăgînd concluziile corespunzătoare pentru întreaga activitate. Să acționăm cu fermitate pentru a generaliza ceea ce este bun și a asigura unirea eforturilor partidului, ale organelor de partid și de stat, ale întregului activ, ale oamenilor muncii, în înfăptuirea legilor și hotărîrilor partidului și statului, a planului de dezvoltare eco- nomico-socială. Tot ceea ce am rea-’ lizat, succesele pe care le avem sînt rezultatul unirii eforturilor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. în măsura în care vom ști să întărim această unitate, să unim și mai strins efortu

rile partidului și ale oamenilor muncii în direcția înfăptuirii neabătute a legilor și hotărîrilor, a planurilor, vom avea garanția îndeplinirii lor cu succes. Forța noastră stă în întărirea neabătută a unității partidului, a capacității sale de a-și îndeplini rolul de forță politică conducătoare în societate. Forța partidului nostru stă în felul în care știe să unească în jurul său pe toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, întregul popor, în înfăptuirea neabătută a politicii noastre interne și externe, în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, în ridicarea bunăstării generale a în- ‘ tregului popor.Să asigurăm funcționarea cît mai bună a organelor de partid, a vieții organizațiilor noastre de partid. Trebuie să se desfășoare o activitate strîns legată de sarcinile concrete în fiecare domeniu, o activitate strîns legată de masele largi populare. Să asigurăm funcționarea cît mai corespunzătoare a tuturor organelor democratice de conducere pe care le avem, începînd cu consiliile oamenilor muncii, cu birourile executive, la diferite niveluri. Este necesar să fie mai mult angajate în această activitate sindicatele, Uniunea Tineretului Comunist, comitetele de femei, celelalte organizații de masă și obștești, care au un rol însemnat în democrația noastră socialistă, în întreaga activitate de înfăptuire a politicii partidului și statului. A- cesțe organizații trebuie să-și perfecționeze stilul și metodele de muncă, să dea dovadă de mai multă combativitate, să acționeze cu hotărîre sporită pentru îndeplinirea sarcinilor și răspunderilor ce le au fiecare în domeniul său.Este necesar să se asigure participarea tot mai activă a maselor largi populare, a întregului popor la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, a întregii societăți. Să se înțeleagă bine că tot ceea ce înfăptuim este destinat poporului, că socialismul nu se poate realiza decît pentru popor și împreună cu poporul., De aceea, unitatea întregului popor în jurul partidului constituie o cerință esențială, , legică pentru înfăptuirea Programului elaborat de Congresul al XI-lea.Se impune să întărim și mai mult exigența revoluționară în întreaga noastră activitate — atît în domeniul economic, cît și in cel politic și ideologic. Să se manifeste mai multă combativitate revoluționară față de diferite manifestări retrograde, față de stările de lucruri negative care se mai întîl- nesc în diferite sectoare, la diferiți membri ai societății noastre. Să înțelegem că umanismul revoluționar, omenia ce caracterizează partidul nostru comunist, nu înseamnă tolerarea încălcării legilor, tolerarea manifestărilor anarhice, înapoiate, a lipsei de patriotism, a altor manifestări negative. Acestea trebuie să fie combătute cu toată fermitatea revoluționară ! Față de toate acestea, să determinăm o atitudine generală, a tuturor categoriilor sociale, și în primul rînd . a clasei muncitoare. Și în aceasta constă afirmarea rolului clasei muncitoare în calitate de clasă conducătoare a societății noastre socialiste, afirmarea forței politice conducătoare a partidului nostru în toate sectoarele de activitate !Este necesar să acordăm mai multă atenție activității politico- educative de dezvoltare a conștiin

ței socialiste în rîndul tuturor categoriilor de oameni ai muncii, al maselor largi populare, al întregului nostru popor. Se impune o îmbinare corespunzătoare a cointeresării materiale cu munca politico-educativă. Să acționăm neîntrerupt pentru dezvoltarea conștiinței socialiste, care determină pe fiecare să acționeze în mod conștient, la locul său de muncă, pentru înfăptuirea neabătută a programului de dezvoltare socialistă a patriei noastre, de ridicare a României pe noi culmi de progres și civilizație. Este necesar ca la activitatea politico-educativă să participe activ toate organele și organizațiile de masă, organele de stat, care ■ trebuie să aplice neabătut hotărîrîle și orientările Congresului al XI-lea, ale Conferinței Naționale, ale plenarelor Comitetului nostru Central. Să acordăm mai multă atenție activității organelor care se ocupă de problemele educației și culturii, a celor din învățămînt, presă, radio, televiziune, uniunilor de creație, unind toate aceste forțe în spiritul hotă- rîrii partidului privind organizarea activităților în cadrul Festivalului „Cîntarea României11. Să facem astfel încît munca politico-educativă să devină o uriașă forță de mobilizare a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor în înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului.Să acordăm o atenție continuă activității de conducere generală a societății, pe baza principiilor partidului și statului nostru, îmbi- nînd în mod armonios centralismul democratic cu lărgirea atribuțiilor organelor locale, a unităților eco- nomico-sociale, cu autocondticerea și autogestiunea. Trebuie înțeles că afirmarea autoconducerii Ia toate nivelurile, creșterea rolului și inițiativei tuturor organelor de partid, de stat, economice și sociale, presupun, în același timp, întărirea conducerii unitare, aplicarea și înfăptuirea unitară a legilor și hotărîrilor, a planului național de dezvoltare econo- mico-socială — obligatoriu pentru toți, în aceeași măsură, de sus pînă jos, de jos pînă sus. Să ne preocupăm de realizarea unei conduceri științifice, democratice, care să asigure atît creșterea răspunderii și inițiativei la toate nivelurile, cît și îmbinarea experienței cu elanul revoluționar, asigurînd în felul acesta realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor de dezvoltare în ritm înalt a României.Dispunem de tot ce este necesar pentru a înfăptui cu succes planul pe acest an, pentru a realiza planul pe 1980, inclusiv depășirea producției industriale în actualul cincinal cu circa 100 de miliarde lei. Să acționăm în așa fel încît să realizăm aceste obiective în cele mai bune condiții, creînd o bază trainică pentru dezvoltarea generală a societății socialiste românești, pentru înfăptuirea obiectivelor trasate de Congresul al XI-lea, asigurînd temelia următorului plan cincinal, care trebuie să marcheze o etapă nouă în progresul României, în toate domeniile !
Dragi tovarăși,Anul acesta aniversăm împlinirea a 35 de ani de ia victoria 

insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste — moment important în istoria patriei noastre, pe care trebuie să-l în- tîmpinăm în mod corespunzător, în spiritul Hotărîrii adoptate de Comitetul Politic Executiv, făcînd din această aniversare un prilej de mobilizare generală a oamenilor muncii în înfăptuirea planului, în îmbunătățirea activității în toate domeniile, în creșterea rolului conducător al partidului.în toamna acestui an vom avea cel de-al XII-lea Congres al partidului. Vom discuta la timpul respectiv — desigur la plenara Comitetului Centrai — data și măsurile organizatorice ce trebuie luate în această privință. Trebuie să acționăm de pe acum pentru buna pregătire, politică și organizatorică a congresului, totîmpinînd acest eveniment cu realizări deosebite în toate domeniile.De asemenea, să avem în vedere că încă în acest an trebuie să trecem. la pregătirea alegerilor de deputați din primăvara anului 1980.Ținînd seama de toate acestea, apare cu atît mai necesar să organizăm temeinic întreaga noastră activitate, pentru a cuprinde toate domeniile de activitate și asigura îndeplinirea planului, a celorlalte sarcini.Avem tot ce este necesar pentru aceasta. Avem un partid puternic și unit, o linie politică internă și externă justă, confirmate pe deplin de viață, de evenimente. Avem organizații de partid puternice în toate județele, în toate unitățile — și sîntem convinși că se va acționa cu toată fermitatea pentru îmbunătățirea activității și îndeplinirea în cele mai bune condiții a tuturor sarcinilor pe care le avem.Mai presus de toate, trebuie să menționez și la această consfătuire, cu satisfacție, că toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, întregul nostru popor înfăptuiește neabătut, într-o unitate deplină, politica partidului nostru comunist, participă în mod conștient la edificarea societății ■ socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului în România.Acționînd pentru înfăptuirea Programului partidului, pentru progresul continuu al societății socialiste și întărirea independenței și suveranității patriei, ne îndeplinim totodată și obligațiile internaționale, ne aducem contribuția activă la triumful cauzei socialismului în lume, la lupta pentru pace, destindere și colaborare, pentru libertatea și independența tutu’ popoarelor, la făurirea unei mai bune și mai drepte pe pl noastră.Bazîndu-ne pe toate acest tem avea, într-adevăr, deplf vingere că vom lichida ră junsurile și lipsurile, asig făptuirea cu succes a obiectivelor și sarcinilor ce în față, desfășurînd în bune întreaga noastră activiiCu această convingere, dore. urez organizațiilor județene partid, tuturor organelor de pt și de stat, comuniștilor, activ de partid, oamenilor muncii, ini gului popor succese cît mai ma. în înfăptuirea acestor obiective, în ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și bunăstare, în întărirea independenței și suveranității României ! (Aplauze puternice, prelungite).

Orșova nouâ — oraș simbol al forței și hărniciei constructorilor de la Dunăre în aspra bătălie pentru supunerea 
apelor bătrînulul fluviu
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ÎN INTERESUL REALIZĂRII RECOLTELOR SPORITE DIN ACEST AN

Nici o palmă de pămînt necultivată!Realizarea producțiilor prevăzute a se obține in acest an in agricultură— 24,6 milioane tone cereale și recolte superioare la celelalte culturi— presupune cultivarea intregii suprafețe arabile, cit și aplicarea corectă a tehnologiilor stabilite. în lumina indicațiilor și a sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R., organele și organizațiile de partid, direcțiile agricole, consiliile unice agroindustriale, fiecare unitate agricolă au obligația de mare răspundere de a asigura folosirea rațională a fiecărui metru pătrat de pămint, cultivin- du-1 in mod corespunzător. De ce conducerea partidului pune cu atita acuitate problema cultivării integrale a suprafeței arabile, a executării cu răspundere și in cele mai bune condiții a lucrărilor agricole ? Mai presus de orice, pentru că folosirea cu chibzuință a tuturor terenurilor agricole și creșterea randamentului la hectar constituie factori hotăritori in realizarea programului de dezvoltare a producției agricole.în această primăvară, în majoritatea județelor, însămînțările au fost executate in limitele timpului optim și la un nivel calitativ ridicat, a- cestea constituind premise sigure pentru obținerea de recolte mari la hectar. De asemenea, in unele județe, organele locale de partid și de 

stat, dezvoltînd experiența din ceilalți ani, au desfășurat ample acțiuni avind ca scop cultivarea tuturor suprafețelor de teren. Trebuie arătat însă că in unele unități agricole și chiar județe intregi planul de însămînțări nu a fost realizat integral la toate culturile. Astfel, după cum rezultă din datele furnizate de Ministerul Agriculturii,. in unele cooperative agricole din județele Mehedinți, Gorj, Iași, Botoșani, Sălaj și altele nu au fost in- sămințate toate suprafețele prevăzute a se cultiva cu porumb ; în diferite unități agricole de stat și cooperatiste din județele Mehedinți, Galați, Iași, Timiș nu s-a îndeplinit planul de însămînțări la soia. De asemenea, mai sînt de însămințat unele supra- > fețe cu fasole în ogpr propriu sau intercalată prin porumb, cu diferite sortimente de legume.Este in interesul fiecărei unități a- gricole, al economiei țării ca planul de insămințări să fie îndeplinit integral, pe toate suprafețele prevăzute, ca Ia fiecare cultură agricolă să se realizeze producțiile planificate, de aceasta depinzind buna aprovizionare a populației cu produse agroali- mentare. în mod deosebit trebuie să se verifice amănunțit cum se realizează planul de plantări și însămin- țări la legume, care prevede creșteri substanțiale față de sarcinile stabilite inițial. Iată de ce organele și organizațiile de partid și mai ales consi

liile populare, care poartă răspunderea îndeplinirii planului din agricultură in profil teritorial, au datoria să combată cu fermitate atitudinea acelor conducători de unități agricole și cadre din linele organe agricole care neglijează sau tolerează ca suprafețe mai mari sau mai mici să rămină necultivate, care acceptă cu ușurință și dau altă destinație diferitelor terenuri. Inventarierea suprafețelor însămânțate in cadrul fiecărui consiliu intercooperatist trebuie să fie urmată de măsuri practice pentru a se cultiva fiecare metru pătrat de pămint, aceasta constituind o obligație statuată prin Legea fondului funciar, care prevede cu claritate că toti deținătorii de terenuri agricole au îndatorirea de a cultiva fiecare porțiune de teren.Cu înaltă răspundere și fără întir- ziere trebuie să se acționeze — așa cum S-a subliniat la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. — pentru a se realiza in întregime insă- mințările pe terenurile unde, datorită unor condiții climatice nefavorabile, acestea nu au fost efectuate sau culturile au fost compromise. Nici o suprafață agricolă, oricît de mică, să nu rămină neînsămînțată 1 Este necesar, totodată, să fie inițiate acțiuni — la care să participe un număr cît mai mare de locuitori de la sate — pentru scurgerea apelor care băltesc pe unele terenuri, în vederea însă- 

mințării lor imediate. De asemenea. trebuie identificate acele suprafețe — inclusiv cele din vatra satelor și din perimetrul locuibil al orașelor — care nu sînt cultivate, in vederea insămințării lor fără intir- ziere.Important este, totodată, ca, după ce se recoltează și se insilozează furajele, terenurile respective să fie in- sămințate neintirziat. pentru a se obține a doua cultură. încă de pe acum trebuie asigurate toate condițiile ca pe terenurile ce vor fi eliberate de culturi de vară să se insămințeze porumb și diferite plante furajere. In ce privește legumele, bunii grădinari au obținut și trebuie să obțină cite două sau trei recolte pe aceeași suprafață. Iată de ce esfS necesar și folositor să se extindă cit mai mult culturile succesive și cele intercalate de legume. Esje una din căile menite să ducă la sporirea simțitoare a producției de legume în acest an, condiție de mare însemnătate pentru buna aprovizionare a populației cu aceste produse.Prin măsuri energice, operative, bine gindite,. organele locale de partid și de stat, consiliile unice agroindustriale au datoria să asigure cultivarea tuturor suprafețelor de teren arabil, să acționeze ferm în vederea îngrijirii exemplare a culturilor, pentru a se obține in acest an producții agricole cît mai mari.
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Faza ioterjudețeană a Festivalului național „C1NTAREA ROMÂNIEI”
Slobozia, orașul unde în urmă cu zece ani nu exista nici o scenă aptă pentru a găzdui o manifestare artistică de amploare, a fost gazda primitoare a celor aproape 5 000 de reprezentanți ai cîntecului și jocului, ai artei dramatice etc., reuniți la faza interjudețeană a Festivalului național „Cîntarea României".Formațiile artistice și in- terpreții individuali au e- voluat în fața unor săli arhipline cu spectatori ce au știut să le răsplătească prin vii ovații arta interpretativă, 45 de ore de program, timp în care corurile, grupurile vocale, formațiile de teatru, brigăzile artistice, montajele li- terar-muzicale, soliștii vocali și instrumentiști, obiceiurile și datinile, dansurile populare și tematice au demons.trat marea putere de a crea și a da viață moștenirii artistice transmise din moși-strămoși sau lucrărilor contemporane.Tulcenii au venit cu tradiții și obiceiuri cum sînt: „Porneala oilor", „Moșoii", „Dansuri și cîntece românești" pe care și-a, pus amprenta creatoare geniul populației nord-dobrogene. Corurile Casei de cultură din Macin, al sindicatului- învățămînt Tulcea și Casei orășenești de cultură Isac- cea au adus unduiri de ape, foșnet de trestii, viers

de doină strămoșească, ritm de viață nouă, entuziasm, toate decantate în dragostea pentru frumos, prin care fruntașii uzinelor și ogoarelor, cadre didactice și sanitare au dat noi dimensiuni mișcării artistice amatoare. O bună impre

fluierașii din Negreni și o- biceiurile din Oltina. cărora li s-au adăugat ^orchestra de muzică ușoară a clubului Șantierului naval Constanța, brigada artistică a sindicatului Centralei O.N.T. Litoral, pentru a e- numera doar citeva din

a sindicatelor Slobozia, grupurile vocale din Fâcăeni și al direcției generale a agriculturii, orchestra de muzică populară a consiliului unic agroindustrial Slobozia, formația de țambale mici, un grup vocal-instrumental folcloric
Cei mai buni - in finala!

La Slobozia s-au întrecut artiștii amatori din județele 
Tulcea, Constanța și Ialomița

sie au lăsat spectatorilor grupul satiric al Centralei industriale Delta și colegii lor de la Spitalul zonal din Babadag.De succes deosebit s-au bucurat solii artei amatoare din județul Constanța, fie că erau din însoritul Tomis sau din Medgidia, din Cernavoda sau Mangalia, din Oltina sau Seimeni, Cobadin ori Lihnita, precum și taraful clubului „Portul" Constanța, corul mixt al Casei de cultură Cernavoda, corul de cameră „Vox maris" al Școlii populare dă artă Constanța, cavalele din Oltina și drîmbele din Cerchezu,

cele aproape 70 de numere prezentate de constănțeni.Gazdele au dorit, și au reușit în bună măsură, să se prezinte la faza interjudețeană cu spectacole unitare : corul bărbătesc „Freamătul" al Casei de cultură din Călărași, „micul madrigal" al Casei de cultură a sindicatelor din Slobozia, Teatrul popular din Călărași, brigăzile artistice din Lehliu și Smirna, spectacolul de estradă „Fetele vesele de la întreprinderea de confecții Călărași", ansamblul „Cununița griului" din Mo- delu, microsatira din Fetești, ansamblul. folcloric al Casei de cultură

au adus în scenă emoția artistică dublată de cutezanța creatoare, dînd naștere unor spectacole îndelung aplaudate.Despre comportarea formațiilor din cele trei județe iată ce ne-au declarat:Constantin Dinischiotu, regizor: „Spectacole dramatice bune în care artiștii amatori și-au demonstrat talentul. Formațiile câștigătoare la etapa interjudețeană de la Slobozia vor avea un cuvînt greu de spus la faza finală a întrecerii".Arcadie Donos, actor : „Am fost entuziasmat de problematica diversă abordată de brigăzile artistice

din rîndul cărora remarc pe cea din Lehliu-Sat care a prezentat un text -deosebit de interesant, ancorat în realitățile satului contemporan și ai cărui interpret au demonstrat un talent ce le face cu adevărat cinste".Ludovic Paceag, compozitor : „Este o mare bucurie pentru mine să urmăresc, ca membru al juriului, atit de multe formații valoroase cite am urmărit acum la Slobozia. Corurile bărbătești din Călărași și «Albatrosul» din Constanța se anunță de pe acum candidați la laurii finalei".Marius Țeicu, compozitor: „Am avut satisfacția de a asculta o serie de formații de muzică ușoară, folk, jaz, pop, rock din cele trei județe prezente în concursul de la Slobozia. Mulți din acești tineri talentați ne-au făcut să trăim reale momente de incîntare. Felicitări celor mai buni concu- renți și mult succes la finală".La Slobozia au mai fost prezenți în expoziții, vizionate de mii de cetățeni, cei mai talentați artiști plastici, de artă populară și fotografică, precum și cineamatorii din cele • trei județe care au completat spectacolul complex al acestei reușite faze interju- dețene.
Mihai V1ȘO1U

Scenă din spectacol

Premiera la Opera Româna

„Răpirea din Serai“

Manifestări cu prilejul Zilei internaționale a muzeelor A apârut:

; FAPT UC
! divers;
I 240 de zile

Ziua internațională a muzeelor —' 18 mai — a fost sărbătorită la actuala ediție sub semnul Anului internațional al copilului. Această zi, stabilită de Consiliul internațional al muzeelor — I.C.O.M., la care este afiliată și România, a fost marcată în țara noastră prin numeroase manifestări.Dimineața, la Muzeul de artă al Republicii Socialiste România a avut loc simpozionul cu tema „Muzeele și copiii". în cadrul simpozionului, ale cărui lucrări au fost deschise de Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, au prezentat comunicări reprezentanți ai Comitetului român pentru I.C.O.M., ai Consiliului național al Organizației pionierilor, directori de muzee.,Simpozionul a fost urmat de acțiuni cu caracter practic dedicate copiilor : au fost organizate un concurs de pictură cu tema „Ce tablou mi-a plăcut mai mult la muzeu"/ la are au participat membri ai Stupului de creație plastică și Lecto

ratului de artă, precum și vizite în muzeu ale șoimilor patriei.în după-amiaza aceleiași zile, în sălile Muzeului bucureștean de artă a avut loc vernisajul expoziției naționale „Nicolae Tonitza". Sînt expuse circa 450 de lucrări de pictură și grafică, reprezentind cele mai importante creații ale artistului aflate în numeroase muzee și colecții din țara noastră. Vizitatorul pătrunde astfel, prin intermediul operbi pictorului, în lumea plină de puritate a copilăriei, face cunoștință cu grafica militantă a artistului, cu pictura sa vădipd un puternic caracter social.în continuare a a,vut loc o gală de filme documentar-artistice dedicate copiilor lumii.Manifestări consacrate Zilei internaționale a muzeelor și Anului internațional al copilului — expoziții, simpozioane, conferințe, sesiuni, seri artistice etc. — au fost organizate de muzee de diferite profiluri din. întreaga țară. (Agerpres)

„Dicționarul diplomatic"Un eveniment editorial deosebit îl constituie apari,ia, în aceste zile în Editura Politică, a „Dicționarului diplomatic", prima lucrare de acest fel in literatura politică românească. Dicționarul își propune să realizeze, într-o prezentare cît mai sintetică, o expunere științifică a noțiunilor cel mai frecvent întilnite în activitatea de relații externe in cîteva mari domenii — istoria diplomației, relații politice și economice internaționale, drept internațional. Volumul însumează nu mai puțin de 4 000 de articole, definiții și informații asupra principalelor concepte, evenimente, probleme și noțiuni uzuale din domeniul diplomației și al relațiilor internaționale în general.Sînt cuprinse, de asemenea, articole privind un important număr de organizații internaționale guvernamentale și neguvernamentale, cu precădere acelea din care face parte România. Acoperind o largă arie informațională, dicționarul prezintă selectiv evenimente și probleme ce au constituit momente deosebite in e- voluția vieții internaționale intr-o a- nume etapă. în tratarea .diferiților

termeni se evidențiază contribuțiile și inițiativele țării noastre, ale președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la soluționarea problemelor internaționale, la dezvoltarea și întărirea colaborării între state.„Călăuzit de interpretarea materia- list-dialectică și istorică a fenomenelor și evenimentelor internaționale, se relevă in prefața volumului semnată de Ștefan Andrei, ministrul a- facerilor externe, dicționarul evidențiază prin conținutul său politica dusă cu consecvență de România pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, pentru participarea sa activă la diviziunea internațională a muncii și schimbul mondial de valori. Dicționarul ilustrează hotărîrea României de a contribui activ, alături de celelalte state, la realizarea de relații noi pe plan internațional, la înfăptuirea năzuințelor întregii omeniri de pace, bunăstare, independență și libertate". (Agerpres)

Avem rar privilegiul de a ne pronunța asupra unor fapte ce nu se înscriu în sfera așa- zisului eveniment „indiscutabil", cum ar fi premiera absolută sau prima audiție. Și e păcat, pentru că faptul de artă poate avea, dacă nu oricînd, in orice caz și în alte condiții decît cele menționate, o semnificație deosebită. Reluarea unei lucrări lirice (și nu numai de această specie) implică adesea o restructurare totală, de la garnitura inter- preților (deci, repetiții însumînd același număr de ore ca și premiera !) la decoruri și costume. Dacă, in ,plus, regia intervine cu o nouă concepție, ne aflăm, fără îndoială, in fața unui nou spectacol.Sub acest semn al noului și în acest regim de „lucru artistic" se înscrie spectacolul cu Răpirea din Serai de Mozaft de la Opera Română. Prezentat în limba originară (un efort în plus din partea interpreților — cintăreți și, în cîteva mapente, actori „de proză", în conformitate cu factura de Singspiel a lucrării mozar- tiene), spectacolul este rezultatul acelei fericite conlucrări (de dorit în orice situație) între muzică și teatru. Primul dintre ele a obținut, aproape fără excepție, tocmai iicea infinitezimală dozare a emoționalului pe scara „muzicalității" mo- zarti'ehe. Ceea ce ește esențial. Al doilea a mizat în chip nu numai avizat dar și

adine scrutător pe același factor prim care, în ordine artizanală, artistică și conceptuală, este tot muzica. Și poate că nu este lipsit de interes a menționa aici măcar una dintre ideile care l-au călăuzit pe regizorul George Teodorescu în înfăptuirea versiunii sale muzical-teatrale : „Niciodată ca acum, la a doua montare a Răpirii, nu mi-a apărut mai adevărată această afirmație — dar și mai paradoxală : muzicaesențialmente muzică (...), ignorînd parcă exigențele scenei, ex- primind un adevăr al ei intr-o țesătură aparent foarte simplă, transparentă ; în același timp extrem de complexă și foarte greu de cuprins in întregime, cu o nevoie imperioasă a scenei, care să incorporeze și să transmită mesajul ei universal, profund omenesc".Delimitînd prin gesturi și atitudini precise („ce evoluează după o figură perfect abstractă, figura de dans a roccocoului" — cum spune regizorul), stabilite în cele mai mici amănunte, momentele „seria" de cele „buffa", în funcție de prezența și evoluția personajelor (Belmonte, Constanța, Selim, pe de o parte, Osmin, Blonda, Pedrillo, pe de alta), elementele de comic popular ale Singspie- lului au fost acelea care, prin mișcare, costumație, machiaj au fost supuse unui foarte discret — și tocmai de aceea credibil, spiritual — proces de mo

dernizare. Un exemplu : clasicul rol de subretă, pe care îl închipuie personajul Blonda, a fost apropiat prin gesturi, îmbrăcăminte, pieptănătură, ochelari cu ramă subțire (!) de funcționara societății de consum, un fel de capricioasă dactilografă...De felul in care regia se naște efectiv din muzică, de la stabilirea „tonalităților" psihice dominante și pînă la participarea ei în fiecare etapă a evoluției personajelor, te poți convinge urmărind schimbările de atitudine ce sînt motivate de amănuntele structurale ale muzicii. Plastica mișcării și cea gestuală au culminat, după părerea noastră, intr-un punct prin excelență muzical și, deci, dificil relevabil in plan regizoral, cum este cvartetul actului al II-lea.La înalta satisfacție pe care spectacolul, sub conducerea experimentatului dirijor Cornel Trăilescu, a procurat-o, a contribuit și excelenta echipă de cintăreți : Victoria Bezetti (Constanța), Pompei Hă* răștanu (Osmin), A- drian Ștefănescu (Selim), Ion Stoian (Pedrillo) . O mențiune specială li se cuvine lui Alexandru loniță (Belmonte) și Ligiei Grosu (Blonda) — voci tinere, de calitate, susținute de o instrucție adecvată, ceea ce a permis judicioasa integrare in stilul, dificilul stil, mozartian.
Gheorqhe FIRCA

Un sătean din comuna Siria, 
județul Arad, pe nume Matei I 
Șincu, a fost internat in stare 
gravă la Spitalul Filaret din I 
București. După stabilirea diag- | 
nosticului și a unui tratament 
de fortificare a organismului, I 
omul a fost supus unei dificile 
operații chirurgicale. Se părea • 
că totul decurge normal, dar 
după o vreme, tot in spital fiind, 
bolnavul a acuzat alte compli- | 
cații, astfel că a fost necesară o 
a doua — și mai dificilă — ope- | 
rație. „Vă rog să-mi îngăduiți I 
— ne scrie el — să aduc și pe * 
această cale cele mai călduroase . 
mulțumiri doctorilor care m-au I 
operat, tuturor celor care au ] 
vegheat la sănătatea mea, timp 
de 240 de zile, salvindu-mi via- | 
ța“.

» ■

Tragerea excepțională LOTOAgențiile Loto-Pronosport continuă vinzarea biletelor pentru tragerea excepțională Loto din 29 mai a.c., la care Se atribuie, în număr nelimitat, autoturisme „Dacia 1 300“ și ,.Skoda 120 L“, ciștiguri in numerar de 50 000, 25 000, 10 000 lei etc., excursii în R.D. Germană sau R.P, Polonă. Pentru atribuirea câștigurilor se efectuează cinci extrageri în două faze, cu un total de 42 numere. Cele mai avantajoase sint

biletele de 15 lei varianta, care au drept de cîștig la toate extragerile, indiferent de cota achitată (sută la sută sau 25 la sută). Se cîștigă și cu numai trei numere din 18 sau 24 extrase.Biletele pot fi procurate pînă luni 28 mai. Agențiile Loto-Pronosport oferă participanților prospectul tragerii, precum și bilete gata completate.

DE LAAdministrația Asigurărilor de Stat recomandă fiecărui automobilist să contracteze „asigurarea facultativă de accidente a conducătorilor de autoturisme și a altor persoane aflate în autoturisme". Această asigurare acoperă, in limita numărului de locuri admis la transport, consecințele accidentelor intîmplate persoanelor, nenominalizate, aflate în autoturisme. Pri-

AD ASmele anuale de asigurare sint între 80 lei și 240 lei, în raport de nivelul sumelor asigurate pentru fiecare persoană, putîndu-se plăti și în rate.Informații suplimentare și contractarea la responsabilii cu asigurările din unitățile socialiste, agenții și inspectorii de asigurare, filialele A.C.R. sau, direct, oricare unitate ADAS.
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Popasuri 
jramureșene operația de consum a struit numeroase unități mo- .•ne, care stau la dispoziția alor care vizitează diferite □curi de interes turistic din ară. Notăm în cele ce urmea- :ă citeva popasuri turistice din Maramureș.La 25 km de Baia Mare, pe muntele Gutîi, la altitudinea de 1 000 de metri, se află unitatea turistică a cooperației de consum — hanul „Pintea Viteazul", care dispune de camere confortabile, cu încălzire centrală, un restaurant. In centrul orașului Tg. Lă- puș, cooperația de consum deține un elegant hotel (60 locuri de cazare) și un restaurant. în pădurea Lăpușel, la 12 km de Baia Mare, cabana „Două Veverițe" este, de asemenea, o gazdă ospitalieră, în orice sezon. în centrul vechi al orașului Sighe- tu Marmației, complexul turistic „Zimbrul" se distinge prin originalitatea construcției, a a- menajărilor interioare, a ambianței specifice locului. în stațiunea balneară Ocna Șugatag, cooperația de consum din județul Maramureș a dât în folosință un hotel avînd 84 locuri de cazare în camere confortabile și un restaurant.în fotografie : Hanul „Pintea Viteazul"

Se impun, de la început, cîteva precizări. Cele două comune din județul Botoșahi — George Enescu și Dersca — au aproximativ același număr de locuitori, de unități economi- co-sociale (de aici și o asemănătoare structură socio-profesională a populației) și aceeași configurație în privința satelor componente, unele dintre ele fiind situate la distanțe destul de mari față de primării. , Ambele comune se află la aproximativ aceeași distanță de orașul Dorohoi, oraș unde unul dintre cei doi primari — respectiv cel al comunei George Enescu — face naveta aproape zilnic. Prin urmare, fără această ultimă deosebire (dar, așa cum se va vedea, cu destule implicații), avem de-a face cu o similitudine de condiții. Iată și motivul pentru care am întreprins o anchetă în comunele amintite, pentru a vedea modul in care sint soluționate problemele ridicate de cetățeni, prin intermediul audiențelor și scrisorilor, de către cele două primării....Străteni, sat situat Ia mai bine de 12 km de sediul primăriei din Dersca. Zi de audiență. Primarul t Eugen Brai se afla la „post". Adică, în cancelaria școlii generale, devenită de un timp și „sală de audiențe", unde sătenii știu că, în trei zile ale săptăminii, se pot întîlni cu unul dintre primele trei cadre cu munci de răspundere (primarul, vicepreședintele sau secretarul primăriei), spre a le spune păsul sau, de cele mai multe ori. pentru a face diferite propuneri. De această dată, un grup de cetățeni, între care și Petru Galan, solicită sprijinul pentru instalarea unui post telefonic. „Noi vom săpa gropile și vom monta stilpii necesari instalării cablurilor. Tot noi vom asigura o încăpere pentru instalarea și funcționarea telefo- . nului. Dumneavoastră, tovarășe primar, numai să interveniți pentru a- probări și pentru asistența tehnică necesară" — spunea Petru Galan. Propunerea s-a reținut, stabilindu-se

și un termen de rezolvare. Alții propuneau intervenții pentru urgentarea modernizării morii de porumb. Am reținut, de asemenea, și unele sesizări privind nereguli în organizarea muncii la ferma vegetală sătească, sesizări pe care primarul, datorită argumentelor aduse, le-a găsit întemeiate. S-au eliberat și citeva adeverințe semnate și parafate (primarul venise nu numai cu registrul de au-

în cele două sate ne-a determinat la o analiză mai aprofundată a felului în care primăriile celor două comune se ocupă de rezolvarea propunerilor, sesizărilor și sugestiilor oamenilor muncii. în 1978 și în primul trimestru al anului in curs, in comuna Dersca au fost înregistrate peste 250 de audiențe și scrisori ale oamenilor muncii, aproape întreaga problematică ridicată fiind soluționată

nuind comparațiile, se cuvine să mai notăm că in satele comunei George Enescu nu există programe și registre de audiente separate pentru fiecare sat (Stînca. Liveni. Arborea, Du- meni etc...) si nici măcar programul de audiente care trebuie să se acorde la sediul primăriei nu este afișat la un loc cît de cît vizibil.— Prin intermediul audientelor si scrisorilor oamenilor muncii — ne
tn audiență la... orele de audiență

Discuțiile directe cu oamenii — sursă de cunoaștere a realității, 
de perfecționare a stilului de muncă al consiliilor populare

diențe rezervat special satului Străteni. dar și cu alte documente și cu... ștampila în buzunar), necesare diferitelor uzanțe. Pe scurt, după modul în care s-au desfășurat audiențele, oricine putea să-și dea seama că, in ziua respectivă, primăria din Dersca se mutase, practic, in satul Străteni....Satul Stinca, situat la circa 12 km de primăria comunei George Enescu. Ne interesăm, la școala generală, la alte unități, dacă se cunosc zilele de audiență pe care trebuie să le acorde in sat (conform Hotăririi nr. 8 din 1978 a Consiliului popular al județului Botoșani) autoritățile comunei. Răspunsul a însemnat de fiecare dață aceeași ridicare de umeri din partea localnicilor. „E adevărat — nfe spunea un sătean — că prin satul nostru trec deseori și tovarășul primar, și tovarășul vicepreședinte, dar de audiențe, drept să vă spun, n-am auzit să se fi ținut vreodată aici, la noi. Ori de cite ori avem de rezolvat cite ceva mergem fiecare la primărie".Situația diametral opusă constatată

Două comune din județul 
Botoșani și... două moduri 
diferite de soluționare 
a problemelor cetățenești

in termenele legale. Pentru fiecare sat component al comunei (Dersca, Lozna, Străteni etc.) există un program de audiente afișat atit la sediul primăriei, cit si la punctele de acordare a acestora, precum și cite un registru special destinat acestei activități. în comuna George Enescu. în întreg anul trecut s-au înregistrat doar 58 de audiente, din care numai 2 (două 1) au fost acordate de primarul acesteia. Mihai Axinte. 31 de vicepreședinte și 25 de secretarul primăriei. în privința scrisorilor, registrul de înregistrare a acestora nu ne-a oferit prilejul de a număra mai mult de... 14, care, si acestea, nu făceau dovada a fi rezolvate. Conti-

spune primarul comunei Dersca. Eugen Brai — am luat cunoștință de un mare număr de aspecte de ordin economic, social și edilitar-gospodă- resc. de unele neajunsuri și abateri care se mai comit in comuna noastră. Cu alte cuvinte, pot să spun, fără teama de a greși, că audientele și scrisorile oamenilor muncii înseamnă, pentru primar o posibilitate foarte bună de a cunoaște pulsul vieții comunei. Așa am aflat, de pildă, că in comuna noastră există — pe baza unei vechi tradiții dispărute — posibilitatea înființării unei cărămidarii. Și tot datorită audiențelor și scrisorilor am luat la cunoștință de abaterile săvîrșite de unii dintre săteni. Se înțelege că fiecare caz în parte a fost analizat cu discernămînt, adoptîndu-se măsurile de rigoare.Nu același lucru s-a întîmplat în comuna George Enescu. Deși primăria de aici a fost înștiințată prin două scrisori că la C.A.P. Arborea se comit abuzuri în gestionarea unor bunuri materiale, nu s-a întreprins nici un fel de cercetare asupra si

tuației reclamate. Culmea e că abuzurile despre care se vorbea in cele două scrisori — așa cum avea să se constate ulterior — erau chiar mai grave decît cele aduse la cunoștința primăriei. Iar exemplului anterior i-am putea adăuga încă multe altele : necontrolarea prezentei la ore a cadrelor didactice si ca atare înregistrarea unui număr mare de absente nemotivate : slaba activitate a căminului cultural comunal etc. — aspecte care nu credem că. intr-un prilej sau altul, nu au ajuns la „urechea" primăriei locale sau n-ar fi putut ajunge dacă atit audientelor, cit si scrisorilor oamenilor muncii li s-ar fi acordat atentia cuvenită.Prin urmare, două comune botosă- nene care, așa cum arătam, comportă multe asemănări, dar ale căror primării manifestă o atitudine cu totul diferită față de soluționarea problemelor cetățenești. Care este consecința directă a celor două situații relatate anterior ? în primul caz — comuna Dersca — creșterea încrederii oamenilor în capacitatea de conducere a organelor locale și ca atare sporirea continuă a potențialului de idei și a forței de acțiune a primăriei în întreaga viată a comunei. Fapt demonstrat si prin rezultatele ce se obțin în toate domeniile de activitate, în cel de-al doilea — comuna George Enescu — efectul se află, dacă nu chiar la polul opus (datorită forței de acțiune a altor factori. îndeosebi a organizațiilor de partid, cum e cea de Ia C.A.P. Dumeni. de exemplu), în orice caz nu prea departe . de această limită. Evident, factorii de răspundere din comuna George Enescu — și în mod deosebit primarul acesteia — vor trebui să înțeleagă necesitatea abordării cu toată răspunderea și a acestei importante laturi a activității. Pe cînd deci și un schimb de experiență între primarul comunei George Enescu și omologul său din Comuna Dersca ?
Silvestri A1LENE1
corespondentul „Scînteii"
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Florarul 
de ocazieLa un colț de stradă din Satu 
Mare, un negustor ambulant, 
Mircea Șfalț, striga cit îl ținea 
gura :

— Care mai vrei, care mai 
iei ? Dai un ban și face trei. Ia 
laleaua gălbioară, vecinii de foc 
să moară. Care-ai mai luat lea
fa, ca să-ți dau garoafa. Dumi- 
tale ce să-ți dau ? — s-a între
rupt el brusc, intrebindu-l pe 
cel oprit in fața lui.

— Mie să-mi dai autorizația 
de producător de flori.

Negustorul ambulant a început 
să facă fețe-fețe, obrazu-i im- 
prumutînd cite ceva din toate 
culorile florilor oferite spre vin- 
zare. După care a fost suit fru
mușel în tren și trimis la I.A.S. 
Apahida-Cluj, de unde plecase 
hai-hui, in timp ce avea de exe
cutat o condamnare de un an și 
jumătate la topul de muncă.

Nu știm dacă l-a așteptat sau 
nu cineva cu... flori in gară. Că 
dacă ar fi fost după el, le-ar fi 
scos și pe acestea la vinzare.

Trei 
pe un loc!

Călătorii vagonului nr. 1 al 
rapidului 25 din ziua de 15 mai 
au avut o surpriză neplăcută. 
Pînă la Brașov, toate biletele 
pentru respectivul vagon au fost 
vindute 'de... 3 ori. Cu alte cu
vinte, 3 călători pe un loc ! Unii, 
„la mica înțelegere", au ocu
pat, pe rînd, locurile respective, 
alții au rămas în picioare și în- 
tr-o înghesuială de nedescris. 
La sesizarea cetățenilor, con
ductorul trenului a înălțat din 
umeri. Apoi a încercat să le 
dea curaj rostind o frază pe 
care o reproducem cuvînt cu cu
vînt : „Să știți că ați avut, to
tuși, noroc; in viața mea am 
văzut și cite cinci inși pe un 
loc !“

Replica unui călător :
— Dar drăguțele de casiere 

distrate cum circulă ? Nu m-aș 
mira să-și rezerve cite țun bi
let pe... 3 locuri !

O noapte 
agitată

„Mă numesc Natalia Miha- 
lache, locuiesc în comuna. Ivești, 
județul Galați, și am 70 de ani 
(Mulți înainte !). Intr-o noapte 
m-am pomenit cu niște răufăcă
tori care au început să scoto
cească prin casă și să-mi ia tot 
ce agonisisem și eu mai ca lu
mea".

In continuarea scrisorii, bătrîna 
ne istorisește că în aceeași noapte 
s-a dus să-l anunțe pe șeful pos
tului de miliție Gheorghe Pana- 
ghia. Acesta l-a trezit din somn 
pe ajutorul său și au pornit pe 
urma făptașilor. Dimineața au 
fost și ei treziți. Lucrurile sus
trase i-au fost duse bătrînei 
acasă, iar făptașilor le-a pierit... 
somnul.

Si fiola verde »
se făcu...
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IA înverzit cimpul. Dar și fio
lele în care au suflat Marin Fi- | 
limon, șofer pe autocarul 33-B- 

18614 al Oficiului județean de tu- >
rism Dolj, și Ludovic Dumi.raș-

cu, de pe autocarul 33-B-2169 al ■ 
Biroului de turism pentru tine- . 

Iret Roman. Venind la Alba lu-
lia cu două grupuri de turiști, I 
cei doi șoferi au chefuit noaptea 

Ila un restaurant din localitate. I
A doua zi au 'pornit la drum.La un control efectuat in ora- * 

Ișul Sebeș, fiolele au „mărturi- .
sit“ că nu sînt apți pentru a mai 
continua drumul. In afară de • 
amenda de rigoare, li s-au sus- i pendat și permisele de condu
cere.

I
I

teatre
• Teatrul Național București (sala 
~ivă) • însemnările unui necunos
cut — 20, (sala Atelier) : Poezie, 
muzici, dans — 19.
• Teatrul de operetă : Lăsați-mă 
sl cînt — 19,30.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Scnitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 19,30. (sala 
Grădina Icoanei) : Interviu — 
19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 15, Să îmbrăcăm pe cei 
goi — 20.

• Teatrul de comedie : Livada 
cu vișini — 19,30.
• Teatrul ,,Nottara“ (sala Ma- 
gheru) : Mița în sac — 19,30, (sala 
Studio) : Cinci romane de amor
— 19.
a Teatrul Giuleștl (sala Giu- 
lești) : Omul eare a văzut moar
tea — 19.30, (sala Majestic) : A 
cincea lebădă — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Dibuk
— 18,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Costică, ne 
vede lumea — 19,30.
o Ansamblul artistic ,,Rapsodia 
română1* : Bun venit la Rapsodia
— 19,30.
• Teatrul ,,Ion Vasilescu** : Sici
liana — 19,30.

• Teatrul „Ion Creangă** : An
dersen — 7 povești — 17.
o Teatrul „Țăndărică** : Fata 
babei și fata moșneagului — 17.
• Circul București : . Năzdrăvă
niile urșilor — 16; 19.30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Vedere de pe pod — 19,30.

cinema
• 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; 16.15;
18,30; 20,45, FESTIVAL — 14; 16,15; 
18,30; 20,45, FAVORIT — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Falansterul : CENTRAL — 15,30; 
19, FEROVIAR — 9; 12; 16; 19.
• Dansul tobelor : LUCEAFĂRUL 
— 14; 16,45; 19,30, la grădină —
19.45, BUCUREȘTI — 14; 16,45;
19.45, MODERN — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20,15, la grădină 19,45.
• Masca de apă : CINEMA STU
DIO — 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; 2d.

• Prietenii copilăriei mele : CA
PITOL — 14; 16; 18,15; 20,15.
• 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; 11; 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.
• Lola Montes — 11,45, Fantomele 
se grăbesc — 14, Călușeii — 16,15, 
Secerișul roșu — 18,30, Lumina de 
gaz — 20,30 : CINEMATECA.

• Ciocolată cu alune : BUZEȘTI
— 15; 17,30; 20, MUNCA — 15,30; 
17,45; 20.
• Inspectorul Harry : DACIA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Inspectorul și braconierii : BU- 
CEGI — 14; 16; 18; 20, la grădină
— 19,45, ARTA — 15,45; 18; 20,15.
• Brațele Afroditei : LIRA — 15; 
17,30; 20, la grădină — 20.
• Clipa : FERENTARI — 15,30; 19.
• Al patrulea stol : PACEA — 15; 
17,30; 20.
• Omul cu masca de fier : VOL
GA — 14; 16.15; 18,30; 20,30.
• Ecaterina Teodoroiu : POPU
LAR — 15,30; 17,45; 20.
• Substituirea : VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.
• Un om în loden : AURORA —

14; 16; 18; 20, la grădină — 19,45, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, la grădină — 19,45.
• Addio piccola mia : MIORIȚA
— 15.30; 17,45; 20.
• Prima iubire : COSMOS — 15; 
17,30; 20.
• Lanțul amintirilor : FLACĂRA
— 14,30; 17,30; 20,30, la grădină
— 20.
• Cine nu-1 cunoaște pe Kadkin: 
PROGRESUL — 14; 16; 18; 20.
• Cobra : GRĂDINA CAPITOL — 
19,45, GRĂDINA TITAN — 19,45.
• Police Python 357 : GRĂDINA 
BUZEȘTI — 19,30.
• Napoli se revoltă : GRĂDINA 
FESTIVAL — 19.45.
• Detectiv particular : GRĂDINA 
ARTA — 19,30.

Paznicul 
necinstit

Cu Ilie Saru, de fel din Boto- 
roaga Teleormanului, s-a petre
cut taman ca-n povestea cu lu
pul care a fost pus să păzească 
oile. Ilie Saru era paznic la În
treprinderea de confecții șl tri
cotaje București. Ca orice paz
nic, prima și cea mai importan
tă datorie era aceea de a fi cu 
ochii-n patru, de a veghea ca 
nimeni să nu se atingă de avu
tul statului. Dar iată că într-una 
din nopțile trecute, Ilie S. a 
fost surprins de miliție intr-o 
postură condamnabilă. El a sus
tras din întreprindere un balot 
de stofă din care și-ar fi putut 
face pe puțin zece haine. Acum 
i s-a găsit și un... croitor pe 
măsura faptei : circa 16 miliție.
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Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"
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fTovarășului GEORGES MARCHAIS
Secretar general al Partidului Comunist FrancezDragă tovarășe Marchais,Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general Partidului Comunist Francez vă transmit cele mai călduroase felicitări sincere urări de succese în activitatea partidului consacrată intereselor fiindamentale ale oamenilor muncii, ale poporului francez pentru progres social, democrație, libertate și independență națională, pentru idealurile păcii și socialismului.Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că relațiile dintre partidele noastre se vor dezvolta continuu, corespunzător intereselor ambelor

Cronica zilei Concert de gală al Orchestrei simfonice TELEGRAME EXTERNE
al Și

țări și popoare, cauzei destinderii și colaborării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român

de stat a R. P. D. Coreene

pre- pre- spe- Chi-
Tovarășului PEDRO SAAD

Secretar general' al Partidului Comunist din EcuadorGUAYAQUIL de-a 70-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcut de a vă adresa, în numele comuniștilor români și al meuCea prilejul personal, calde felicitări, urări de viață îndelungată, multă sănătate și succes in activitatea pe care o desfășurați in fruntea partidului, în slujba idealurilor de progres și prosperitate ale poporului prieten ecuadorian.Am convingerea că raporturile de prietenie, solidaritate și colaborare tovărășească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Ecuador, bazate pe stimă și respect reciproc, vor cunoaște o dezvoltare continuă, in interesul extinderii colaborării multilaterale dintre popoarele noastre, dintre Republica Socialistă România și Republica Ecuador, al cauzei libertății, independenței, democrației, păcii și înțelegerii între națiuni.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român

Conferință de presă. Cu prilejul apropiatei inaugurări a Tîr- gului internațional de chimie INCHEBA ’79, a Xl-a ediție, care va avea loc la Bratislava intre 23—29 iunie, la Agenția economică a R.S. Cehoslovace din București a avut loc, vineri dimineața, o conferință de presă.Au participat reprezentanți ai sei centrale, Agenției române de să „Agerpres", Radioteleviziunii, cialiști din Ministerul Industriei mice.S-a subliniat că la actuala ediție iau parte peste 600 de firme din 24 de țări, printre care și România.Participantă tradițională la această manifestare economică internațională, țara noastră va fi reprezentată de cinci întreprinderi de comerț exterior care vor etala o gamă largă de exponate realizate de unități de producție și cercetare, între care produse de bază ale chimiei, produse farmaceutice, mașini, utilaje și aparatură pentru industria chimică și altele.

Sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste, la Opera Română din București a avut loc vineri seara un concert de gală susținut de Orchestra simfonică de stat a Republicii Populare Democrate Coreene, cu prilejul turneului pe care il întreprinde în România în cadrul Planului de colaborare culturală dintre cele două țări.La concert au asistat tovarășii Ilie Verdeț, Virgil Cazacu, Iosif Uglar, Miu Dobrescu, Ilie Rădulescu, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai unor instituții centrale și organizații obștești, personalități ale vieții cultural-artistice, un numeros public.Erau prezențl Sin In Ha, ambasadorul R.P.D. Coreerje la București, alți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.Programul prezentat de Orchestra simfonică de stat a R.P.D. Coreene a cuprins lucrări cu un bogat conținut militant, revoluționar, glorificînd lupta poporului coreeean pentru libertate și independență, dragostea sa profundă față de patria socialistă. Au

fost interpretate, de asemenea, piese exprimînd bucuria nemărginită a oamenilor muncii din R.P.D. Coreeană pentru izbinzile repurtate in construcția țării lor, optimismul robust și încrederea in viitorul luminos. O vie impresie au produs creațiile folclorice pline de prospețime, precum și melodiile interpretate la diferite instrumente tradiționale. In semn de prietenie față de țara- gazdă, oaspeții coreeni au inclus în program mai multe melodii românești, cîntate cu sensibilitate și dăruire.• Măiestria interpretativă, înalta ținută artistică a muzicienilor din R.P.D. Coreeană au fost cu aplauze călduroase de prezent la concert.La sfîrșitul concertului, artiștilor coreeni Ie-a fost oferit un coș cu flori din partea conducerii de partid și de stat.
răsplătitepublicul

★în aceeași zi, tovarășul Miu Do- brescu, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a primit pe membrii conducerii Orchestrei simfonice de stat a R.P.D. Coreene.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să acceptați sincerele mele mulțumiri pentru felicitările și urările de bine pe care Excelența Voastră a fost atît de amabilă să mi le adresezede bine pe care Excelența Voastră a fost atît de amabilă să cu ocazia Zilei naționale a Norvegiei.
OLAV

Regele
al V-lea

Norvegiei

Simpozion. ln zilele de 17 18 mai s-au desfășurat la Institutul de mine din Petroșani lucrările unui simpozion cu caracter național, organizat de Combinatul minier Valea Jiului pe tema „10 ani de informatică în industria minieră". La reuniune au luat parte cadre de conducere, specialiști în organizare, conducere și informatică din unități miniere din țară, de la Institutul central pentru conducere șl informatică București și de la unele centre de calcul electronic.
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PROGRAMUL 1

Telex
Curs de limba spaniolă
Curs de limba franceză
Concert de prlnz
Corespondenții județeni transmit...

(Agerpres)

12,30
12,35
12,53
13.15
14.15
14,3a Muzică populară
15,00 Olimpiadele — prestigioasă mani- 

, testare științifică școlară
15.20 Muzica !n imagini
15,ai Un fapt văzut de aproape

16,10 Publicitate
16,20 Agenda culturală
15,50 Clubul tineretului... vă invită la o 

întilnire pe plaiurile hunedorene 
emisiune de selecțluni 

premiu de 
cursă 

mondial al

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

17.35 Stadion 
sportive • Marele 
automobilism a) Spaniei 
pentru campionatul 
pijoților de formula unu • „200 
pulsații" — un film 
Televiziunea franceză despre fru
musețea unui sport mai puțin cu
noscut : motocrosul

18.10 Publicitate
18.15 Petrodvoret și frumusețile sale. 

(Documentar realizat de Televiziu
nea sovietică)

18.35 Săptămlna politică internă șl In
ternațională

18,50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
19,30
20.10
20.15

realizat de

TIR: FOTBAL: 21,05
21,45
22,00

Teleenciclopedia
Publicitate
Film serial : In spatele ușilor în
chise (ultimul episod)
întilnlrea de simbătă seara 
Telejurnal • Sport 
închiderea programului

Un remarcabil succes românescMILANO competiția „Cupa țărilor latine", la Milano, concurentul Marin a obținut un remarcabil succes, ciștigind proba de pistol viteză cu rezultatul de 598 puncte (record mondial egalat). Pe locurile
18 (Agerpres). — în internațională de tir desfășurată român Stan următoare s-au clasat R. Ferrari (Italia) — 597 puncte și Ion Corne- liu (România) — 594 puncte.In proba feminină de pușcă standard 3X20 focuri, < victoria a revenit Marinellei Zacchia (Italia) — 558puncte, urmată de Niculina Iosif — 557 puncte.

Decizii adoptate de F.I.F.A. cu privire la viitorul 
campionat mondial

CICLISM:

ZURICH 18 (Agerpres). — Comitetul executiv al Federației Internaționale da lotbal (F.I.F.A.) a confirmat decizia prin care se adoptă o nouă formulă de desfășurare a turneului final al campionatului mondial de fotbal, conform căreia la întrecerile din Spania — 1982 vor participa 24 de echipe, in loc de 16 ca pînă in prezent.

al C.M. — 1982 se va iunie la Barcelona, iar programată in ziua dePrimul joc disputa la 16 finala a fost 11 iulie la Madrid.Preliminariile celei de-a 12-a ediții a campionatului mondial de fotbal se vor desfășura între 1 noiembrie, 1979 și 30 noiembrie 1981, stabilirea grupelor urmînd a se face la 20 octombrie 1979 la Ziirich.

In atenția 
automobiliștiiorDirecția drumuri din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor reamintește participanților la traficul auto că pe drumul național DN 7, între Călimănești și Brezoi, circulația continuă să fie întreruptă zilnic intre orele 11,30 și 15,30, cu excepția zilelor de simbătă, duminică și luni.

Sint necesare măsuri concrete 
de stăvilire a înarmărilor și trecere 

la dezarmare
Intervenția reprezentantului român în Comisia O.N.U. 

pentru dezarmareNAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — La New York au început rile Comisiei O.N.U. pentru mare.în cadrul dezbaterilor a luattițl reprezentantul României la O.N.U., Teodor cepția țării noastre în
lucră- dezar-cuvin- permanent al la O.N.U., ambasadorul Marinescu. Expunind con- ’ i problemele dezarmării, în primul rind ale dezarmării nucleare — ale cărei coordonate fundamentale sînt elaborate de către președintele Nicolae Ceaușescu — reprezentantul român a subliniat necesitatea negocierii și adoptării unor măsuri concrete, substanțiale, de natură să ducă la oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, fără de care nu poate fi asigurată o politică reală de pace. El a arătat că escaladarea continuă a cursei înarmărilor, lipsa de progrese reale in direcția dezarmării reclamă o mai bună organizare a eforturilor și tratativelor de dezarmare, elaborarea unui program unitar și cuprinzător de acțiune.Programul trebuie să preconizeze

un sistem de măsuri de dezarmare organic subordonat scopului final— realizarea dezarmării generale și complete. Pe lingă măsurile care vi- ■ zează înfăptuirea acestui țel final, in cadrul cărora este necesar să fie acordată prioritate dezarmării nucleare, programul trebuie să cuprindă, în concepția României, și acele măsuri intermediare, colaterale și parțiale, de creștere a încrederii între state.Principiile care ar trebui să stea la baza elaborării programului global de dezarmare sint expuse în răspunsul guvernului român — difuzat ca document oficial al O.N.U.— la scrisoarea prin care secretarul general al organizației a solicitat opiniile statelor în legătură cu acest program. Este vorba de principii pe care țara noastră le-a susținut și promovat în mod constant.Au fost subliniate, de asemenea, importanța politică deosebită și semnificația internațională a propunerilor președintelui Nicolae Ceaușescu in mesajul adresat celei de-a V-a sesiuni a U.N.C.T.A.D.
Adunarea de la Moscova

consacrată celei de-a 40-a aniversări a demonstrațiilor 
antifasciste și antirăzboinice din RomâniaMOSCOVA 18. — Corespondentul Agerpres, M. Coruț, transmite : Sub auspiciile Asociației de prietenie sovieto-română (A.P.S.R.) și Comitetului sovietic al război, la 18 mai, Moscova o adunare de-a 40-a aniversări monstrații boinice din România. Au participat V. P. Usaciov, adjunct al lui învățămîntului superior și mediu de specialitate al R.S.F.S.R., vicepreședinte al Conducerii Centrale a A.P.S.R., alți membri ai Conducerii Centrale a A.P.S.R., G. S. Sidoro- vici, membru al Prezidiului Comitetului sovietic al veteranilor de război, reprezentanți ai altor organizații obștești din capitala sovietică.Despre semnificația evenimentului aniversat, precum și despre

veteranilor de a avut loc la consacrată celei a marilor de- antifasciste și antirăz-ministru-

însemnătatea unui alt eveniment memorabil din istoria mișcării revoluționare din România — făurirea, in urmă cu 35 de ani, a Frontului Unic Muncitoresc vakovski, cercetător Institutul de informații in niul științelor sociale al miei de științe a U.R.S.S., Mielcioiu, însărcinatul cu a.i. al României în Uniunea tică. La adunare s-a reliefat contribuția deosebită a tovarășului Nicolae Ceaușescu la organizarea și conducerea marilor demonstrații de acum patru decenii. Au fost evocate, totodată, tradițiile îndelungate ațe relațiilor de prietenie, solidaritate și colaborare dintre poporul român și popoarele U.R.S.S., ridicate pe o treaptă superioară în anii construcției socialiste și comuniste.

au vorbit V. S. Spi- principal la dome- Acade- și Ion afaceri Sovie-

„C ursaVARȘOVIA 18 (Agerpres). — Disputată vineri, cea de-a 9-a etapă a „Cursei Păcii" a purtat caravana ci- clistă de la Sandomierz la Varșovia de-a lungul a 208 km. Printre protagoniștii celei mai lungi etape a actualei ediții s-au aflat și rutierii români Teodor Vasile și Ilie Valentin, clasați pe locurile 4 și rpșpectiv .7 l i sprintul final. Cicliștii noștri s-au menținut tot timpul in primul pluton participind la acțiunile importante ale acestei etape maraton in care s-a realizat o medie orară excepțională — 43,500 km. Mircea Romascanu, aflat la un moment dat în dificultate, și-a revenit în ultima'parte a cursei sosinl și el cu primul pluton.Clasamentul etapei a 9-a : 1. Sujka (Polonia)4h 44’53” ; 2. Averin (U.R.S.S.) ; Petermann (Romania) ; 5. Klasa (Cehoslovacia) ;
a parcurs 208 lyn in 3. (R.D.G.) ; 4. T. Vasile

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, mai. în țară : Vreme in generai cu cerul variabil, de scurtă durată, . mai ales în zona deluroasă din nord-vestui țării. Vînt moderat. în București : Vreme în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, favorabil ploii, după-amiaza. Vînt moderat. Temperatura ușor variabila.

21 și 21 frumoasă și caldă. Vor ăădfea ploi caracter izolat, cu

Urmărind o continuă diversificare și îmbunătățire, sortimentală a produselor, bibelourllor, precum și o mai bună și atentă implicare a specificului național în realizarea acestor produse, se organizează în cadrul și cu concursul Întreprinderilor Centralei •eeramicii fine <.e industrială, tonform unui drul căruia idei :1. Ținind cont de rolul important pe care îl au bibelourile în cadrul spațiilor de locuit, iu ambianța sna- țiilor social-culturale etc., urmărind și o cit mai mare economie de materii prime și materiale, se organizează un concurs de creație Industrială la care pot participa creatori, tehnicieni, muncitori etc., din industria sticlei și ceramicii fine, cadre didactice și studenți din' institutele de arte plastice și arhitectură, creatori liber profesioniști ele. ; pot participa și membrii uniunilor de creație.2. Concursul are ca tematică generală : a) Realizarea' de noi modele de bibelouri din porțelan, faianță, sticlă albă sau colorată, simplă sau suprapusă, cristal alb sau

industriei sticlei și un concurs de crea- care se va desfășura regulament din ca- redăm principalele

• O TRAGEDIE FĂ
RĂ DE SFÎRȘIT... Tragedia de la Hiroshima și Nagasaki i-a însemnat pe viață pe acei care au supraviețuit atunci. Din cele circa 370 000 persoane, cite se mai află azi in viață, mai mult de jumătate suferă de pe urma e- fectelor radiațiilor și se află sub permanentă îngrijire medicală ; cam 2 500 mor in fiecare an ca urmare a iradierii căreia i-au fost supuși in timpul bombardamentului atomic de acum 34 de ani. Aceste date zguduitoare dezvăluite în cursul unei recente conferințe de presă, de către Shuntaro Hida, director al Comitetului japonez de luptă impotriva bombei atomice și cu hidrogen, sint menite să constituie un indemn in plus in vederea intensificării eforturilor pentru lichidarea armamentului

P d c i i“ ÎN CÎTE VA R I N D U R I
(Agerpres) Cancela- prezentat in6. Pikkus (U.R.s:s.) : 7. I. Valentin (Romania) ; 8. Walczak (Polonia) ; 9. Perani (Italia) ; 10. Orlandi (Italia) ; 11. Konecny (Cehoslovacia) ; 12. Nikitenko (U.R.S.S.) ; 13. Trevellini (Italia) ; 14. Romașcanu (România) ; 15.Bogaert (Belgia) toți in același timp eu învingătorul.In clasamentul general individual se menține lider - Suhurucenko (U.R.S.S.), urmat de Jankiewicz (Polonia) — la 6’27”, Sujka (Polonia) — la 6’54”. M. Romașcanu ocupă locul 8 la 8’26”. T. Vasile se află la 10’25”.In clasamentul general conduce U.R.S.S., urmatăla 7’07”, R. D. Germană la 14’16”. Formația României ocupă locul 7 Ia 26’17”. In clasamentul sprinterilor, conduce Pikkus, urmat de Klasa și T. Vasile. Astăzi este zi de repaus.

pepe de
locul 13echipe, Polonia

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA IMN 18 MAIExtragerea I : 38 89 23 64 77 44 52.Extragerea a II-a : 10 33 43 49 69 68 18.FOND TOTAL 1 057 377 lei. din port la categoria

197984 3245 41DE CtSTIGFRI : care 202 565 lei re- 1.

• La Essen au început aseară întrecerile campionatului european masculin de gimnastică. La individual compus, pe primul loc s-a clasat gimnastul bulgar Stoian Delcev. care a cucerit titlul de campion absolut al Europei cu 57,75 puncte, urmat de Tkacev și Măkuț (ambii U.R.S.S.) cu 57,45 puncte flecare, De- tiâtin (U.R.S.S.) 57,35 puncte. Dintre concurenții români, cel mai bine s-a clasat (locul 8) Kurt Szilier, cu 56.65 puncte. Astăzi se desfășoară concursul special pe aparate.• Proba de simplu femei din cadrul turneului internațional de tenis de la Brașov s-a încheiat eu victoria jucătoarei românce Lucia Romanov, care a întrecut-o in finală cu 2—6. 6—3. 6—2 pe Yu Li Giao (R. P. Chineză).în proba de dublu (turul 2) din cadrul turneului internațional feminin de tenis de lu Viena. Virginia Ruzici (Rom i lia). Jausovec 6—4. 6—2 cuplul (Australia), Lili Astăzi, se dispută semifinalele probei de simplu in care Virginia Ruzici o vă intîlni pe Caroline Stoll. în timp ce Chris Evert va Juca împotriva Reginei Marsikova. In semifinalele de dublu, Ruzici și Jausovec vor intîlni perechea Kloss, Stuart.• C&moionatul national individual de spadă, disputat ieri la Tg. Mureș, a fost cîștigat de Ion Popa (Steaua), pe locurile următoare clasîndu-se Anton Pongracz (A.S.A. Tg. Mureș) și Costică Bărăgan (Steaua).

• Aseară, la Atena, în campionatul european masculin de baschet (grupa B) selecționata Franței a întrecut (după prelungiri) cu scorul de 79—78 echipa României. La sfîrșitul timpului regulamentar de joc scorul era 69—69.• Pe stadionul „Maracana" din Rio de Janeiro, selecționata de fotbal a Braziliei a întîlnit, într-un joc amical, echipa Paraguay-ului. La capătul unei partide în care, au, oferit o frumoasă .demonstrație, fotbaliștii brazilieni au repurtat victoria cu scorul de 6—0 (2—0).

De la Centrul de fizica 
pămîntului și seismologieCentrul de fizica pămîntului și seismologie comunică : în ziua de 18 mai 1979, la ora 9,39 minute și 55 secunde ș-a produs în regiunea Vran- ceâ, la ădîncimea de 75 km, un cutremur cu magnitudinea 4,3 (pe scara Richter).Intensitatea cutremurului în zona epicentrală a fost de 4 grade (pe scara Mercalli).Nu s-au produs nici un fel de pagube materiale.

BONN 18 (Agerpres). rul Helmut Schmidt a Bundestag declarația Guvernului Republicii Federale Germania cu privire la evoluția politică, economică și socială din R.F.G. de la înființarea sa, în urmă cu 30 de ani.în capitolul de politică externă, el s-a referit, între altele, la probleme legate de destinderea în Europa, subliniind că R.F.G. tinde consecvent și cu hotărîre spre dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate cu statele socialiste din Europa. Tratatele semnate cu aceste state, a spus el, au servit drept bază pentru stabilirea de relații care in prezent continuă să se dezvolte. în acest cadru, el a apreciat îndeosebi tratatul privind bazele relațiilor

dintre R.D.G. și R.F.G., pe care le-a apreciat ca fiind pozitive, precum și acordul cvadripartit nul occidental. Aceste menționat cancelarul, misele politice pentru Conferinței pentru securitate în Europa. Guvernul vest- german — a subliniat vorbitorul — dorește să continue contactele dintre germani și extinderea colaborării dintre cele două state germane in diferite pentru direcția tențialelor aceste eforturi constituie componentă esențială a politicii de destindere și a contactelor Est-Vest.

privind Berli- documente, a au creat pre- desfășurarea cooperare și

CONCURScolorat, sau combinații ale materiale, b) Propunerile să aibă in vedere in primul rind valorificarea superioară a materiilor prime din țară, avîndu-se în vedere mai cu seamă folosirea celor mai adecvate tehnologii de prelucrare și finisare existente sau viitoare care să asigure o creștere a productivității muncii și reducerea costurilor pe unitatea de produs, c) Propunerile vor avea în vedere mai flora și fauna ficul național, Iară.3. Principiile punerilor in concurs sint : originalitatea creației : nivelul estetic și funcțional al propunerilor prezentate în concurs ; încadrarea în tematica concursului : posibilitatea de realizare a propunerilor in primul rind în industrie.4. Celor mai valoroase creații li se vor acorda următoarele premii și mențiuni : pentru ceramică si sticlă se acordă cite un premiu I de 5 000 lei, 1 premiu II de 3 000 lei, 1 premiu III de 2 000 lei și 4 mențiuni de 500 lei fiecare.Toate lucrările selecționate șl premiate în cadrul concursului vor

acestor trebuie

cu seamă teme din țării noastre, speci- arta noastră popu-de apreciere a pro-

atomic, astfel incit tragedia de la Hiroshima și Nagasaki să nu se mai repete niciodată.
• DEPISTAREA TA

LENTELOR SPORTIVE. Pentru depistarea din vreme a tinerilor cu aptitudini sportive deosebite, in Franța a fost or. ganizată o mare campanie denumită „Jocurile viitorului". Toți copiii intre 8 și 13 ani urmează să fie supuși unor teste care vor permite să se stabilească în ce măsură posedă anumite calități necesare unui sportiv, cum ar fi detenta, forța, rezistența la efort ș.a. Dintre cei circa 500 000 de copii care vor fi astfel testați, un număr de 500, apreciați ca întrunind calități native deosebite, vor primi o bursă specială care le va permite un stagiu mai îndelungat în tabere

Ruzici(Iugoslavia) a Cynthia F orood
perechea Mima învins cu Doerner (S.U.A.).

fi prezentate în cadrul unei expoziții care va avea loc la București.Toți participanții ifle căror produse vor li admise la preselecție, pentru premiere, vor primi in mod gratuit un exemplar din produsele prezentate in concurs, astfel că toate propunerile vor trebui realizate pentru concurs în minimum două exemplare fiecare, urmărind o continuă diversificare și îmbunătățire sortimentală a produselor, precum și o mai bună și atentă implicare a specificului național.5. Concursul se organizează astfel : propunerile se primesc pînă la 15 iulie a.c., la Complexul Curtea Sticlarilor din București, strada Șelari nr. 11. Selecționarea lucrărilor și organizarea expoziției vor avea loc pînă Ia 25 iulie 1979.6. Concurenții vor fi sprijiniți să lucreze în Întreprinderile Centralei industriei sticlei și1 ceramicii fine București, in baza unui program special aprobat, dacă se- angajează sa Du-tieine la concurs.Informații suplimentare, la secretariatul Consiliului tehnico-artistic al Centralei industriei sticlei și ceramicii fine București, telefon 13 81 40 sau 15 20 17.

Peste puține zile, la 3 iunie, va avea loc inaugurarea solemnă a „Centrului de sănătate al copilului" de lingă Varșovia, MONUMENTUL-SPI- TAL, cum îl definește însăși titulatura oficială. Monument — căci este menit să omagieze memoria copiilor din lumeâV întreagă care au pierit in cursul celui de-al doilea război mondial. Spital — căci funcția ce îi revine este asistența medicală a copiilor suferinzi din Polonia și. in măsura posibilităților, și din alte țări. O dublă vocație, integrată perfect țelurilor 
„Anului internațional al copilului"....Pentru a cuprinde întreaga semnificație a prestigioasei realizări a Poloniei socialiste, un reportaj trebuie să Înceapă — ni se pare — nu cu descrierea pădurii de pini de la Mied- zylesie, in liziera căreia s-a înălțat edificiul spitalicesc, ci cu aceea <■ imensului țarc împrejmuit cu sîrmâ ghimpată de la Oswiecin, acolo unde „a funcționat" în timpul celui de-al doilea război mondial cel mai mare combinat de exterminare a oamenilor de toate viratele — Konzentrations- lager Auschwitz. Din timpul vizitei pe locurile fostului infern nazist, astăzi muzeu, nu vom aminti aici decit de „Blocul VI — sala 6“ — mărturie zguduitoare a martiriului celor mai tineri dintre „Hăftlinge" (deținuți) — copii nevinovați, de la sugari la tineri în floarea vîrstei. Iată fotografii, din față și din profil, de copii imbrâcați, ca și adulții, in halatele cenușii-vâr- gate de deținuți — așa cum arătau in momentele „Înmatriculării" ; iată aspecte din atelierele în care, lihniți .ie foame, sleiți de vlagă, copii trudeau din zori piuă in noapte ; iată prunci- gemeni servind drept cobai aberantelor experiențe antropologice ale doc- torului-călău Mengele: iată imaginea seringii cu care cei deveniți inapți pentru muncă erau uciși prin injecții cu fenol în inimă, ca și cea a convoiului de femei, cu copii alături, minate sore camera de gazare. In alte blocuri, mormane de ghetuțe, de ochelari, creioane colorate și, în sfîrșit, fotografii înfățișînd trupuri scheletice ale celor puțini care au supraviețuit. E vorba, așa cum reiese din documentele arhivei muzeului, de — citez

— ..copii polonezi, evrei. unguri, francezi, ruși, ucraineni, români, cehi, slovaci, olandezi,'belgieni, țigani". C'ți din cei peste 4 milioane de oameni exterminați la Auschwitz au fost copii nu se știe cu precizie ; in schimb, pe baza documentelor, s-au stabilit două cifre cutremurătoare : în perioada 1939—1945, în Polonia au pierit . — înfometați, torturați, sterilizați, asfixiați și arși, împușcați pentru „vina" de a fi participat la eroica rezistență antifascistă — 2 200 000 de

torii vieții noi : nu un monument tăiat in marmură rece, inertă, ci un 
MONUMENT VIU, care să simbolizeze triumful vieții asupra morții, să respire viață și s-o slujească. Așa a germinat ideea ridicării unei clinici de pediatrie, in care cei de-o virstă cu micii martiri de ieri să învingă, oricînd se ivesc, suferința, infirmitatea, tristețea, să se poată bucura de o copilărie fericită, „Nu-mi pot imagina un mai bun mod de a cinsti memoria copiilor morți in timpul•

R. P. POLONA

MONUMENTUL VIU
ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

copii ; în celelalte țări europene ocupate de naziști — 11 000 000. Total — 
PESTE 13 MILIOANE de copii. Și cine ar putea spune la cit se ridică numărul celor schilodiți, marcați ne viață de traumatisme și maladii fizice sau psihice, unele transmisibile și generațiilor succesoare. Războiul împotriva... copiilor este, poate, cea mai abominabilă dintre crimele fascismului. A nu uita fărădelegile și ororile lui este o condiție sine qua non ca ele să nu se mai repete. Mai ales acum, cînd microbii ciumei brune revigorează, iar neonazismul își arată colții într-un șir de țări, cultivarea vigilenței este un comandament al luptei pentru pace. ,...Polonezii, care au trăit atît de cumplit experiența cotropirii hitleris- te. ei, care au refăcut din ruțne Varșovia și au reconstruit pe temelii noi, socialiste întreaga țară, sint fideli acestui comandament și hotărîți să apere dreptul la pace al generației de azi și de rhîine. La întrebarea pe care și-au pus-o : cum, in ce fel ar putea să fie eternizată cel mai bine memoria ființelor dragi cărora fasciștii le-au furat viața, copilăria — ei au dat un răspuns demn de făuri-

secre- Kurtsediul evocat
războiului" — avea să remarce tarul general al O.N.U., Waldheim....In convorbirea avută la Consiliului de Miniștri ni s-augesturi și fapte emoționante cu privire la ampla mișcare de solidaritate umană pe care apelul comitetului de inițiativă a trezit-o la scară națională și internațională. Practic, tot poporul polonez a fost părtaș la construcție : din toate regiunile au parvenit donații în bani, in materiale și obiecte de înzestrare a spitalului ; m ore de muncă suplimentară, oielarii au produs oțelul necesar ; arhitecții au participat cu titlu gratuit la concursul pentru proiectarea așezămintu- lui ; oameni ai muncii, studenți, militari au prestat muncă voluntară pe șantier; comitete de femei au brodat cu migală lenjeria ; donatori voluntari au fondat „banca de singe" a Centrului de sănătate.In același timp, nobilă inițiativă a fost sprijinită de polonezii rezldenți peste hotare, de organismele O.N.U., in primul rind UNICEF, de fundații, firme, oameni politici și persoane particulare din nenumărate țări. „România prietenă a fost prin-

domenii. El continuarea limitării și militare,
s-a pronunțat eforturilor in reducerii po- apreciind că o parte

tre țările care au oferit aparataj și echipament medical" — ne-au declarat interlocutorii....în incinta policlinicii, care și-a deschis porțile încă in septembrie 1977, unul dintre medici ne dă lămuriri edificatoare în fața machetei. Ansamblul edificiului se compune din- tr-o clădire principală cu 13 etaje și din 7 pavilioane de cite 3 etaje destinate serviciilor spitalicești care permit diagnosticul, terapia și reabilitarea copiilor cu probleme medicale dificile, in genere nesoluționabile in spitalele de copii din țară. Conceput ca o clinică pediatrică de înaltă specializare, „Centrul de sănătate al copilului" cuprinde secții pentru consultații și tratament polivalent în domenii ca : deficiențe și tulburări de creștere, oftalmologie, cardiologie și cardiochirurgie, urologie, neurologie și psihiatrie, readaptare etc. Spitalul, cu funcție-pilot, va putea îngriji anual 6 000 de copii spitalizați și 60 000 în tratament ambulatoriu.| Chiar o trecere rapidă prin citeva secții și laboratoare permite constatarea că așezămîntul a fost — și va continua să fie — înzestrat cu aparataj din cel mai modern, adaptat vîrstei pacienților și specialităților medicale, pus la dispoziția unui select corp medical in activitatea căruia practica profesională se îmbină cu cercetarea științifică. De la aleile parcurilor și decorația interioară la halatul in culori pastel al personalului, de la jucăriile cele mai atrăgătoare și pînă la hotelul pentru mame — totul a fost gîndit pentru a crea ambianța de solicitudine și optimism prielnică tratamentului celor mici.. Inițiatorii, înfăptuitorii și slujitorii centrului spun că, parafrazind juru- mîntul lui Hippocrate : „Sănătatea 
bolnavului este legea supremă", ei au propus ca deviză de frontispiciu a centrului : . „Fericirea copilului este 
legea supremă". In fapt, ei transpun în practică, pentru uzul copiilor și tinerilor, principiul politic cardinal in țările socialiste : „TOTUL PENTRU OM !“.

Ion F1NTÎNARU

speciale de vacanță, pentru a se stabili mai precis aptitudinile lor și a fi astfel orientați spre o disciplină sportivă sau alta.
• TELEVIZOARE CU 

PROGRAMATOR. Ultima noutate în materie de televizoare : receptoare a căror funcție este asigurată de un minicomputer. La începutul fiecărei săptămîni. cu ajutorul acestui minicomputer pot fi programate toate emisiunile dorite, -precum și intensitatea sunetului și luminozitatea imaginii. Apoi, nu mai trebuie apăsat decit pe un singur buton. Televizorul trece automat de pe un canal pe altul și se oprește singur, cînd emisiunea dorită ia sfîrșit. Un adevărat mic robot, al cărui program poate fi, firește, schimbat oricînd.

■h
• EFECTELE FUMA

TULUI. Cercetări întreprinse de medicii englezi au demonstrat că un șir de medicamente, printre care analgezicele și vaccinurile, își pierd efectul sau își modifică acțiunea sub influența fumatului. In cursul unui experiment s-au administrat analgezice, concomitent, unui fumător și unui nefumător. După o oră s-a făcut un examen de laborator și s-a constatat că sin- gele fumătorului conține de trei ori mai puțin analgezic decit singele nefumătorului. Fumatul împiedică de asemenea asimilarea albuminelor și, ca urmare, femeile care fumează în timpul

gravidității riscă să dea naștere unor copii cu o greutate sub nivelul noiȚnal.
• CÎT POATE DURA 

TURNAREA UNUI FILM?’ In medie, turnarea unui film durează de la citeva săptămîni pînă la citeva luni. Iată acum că actorul și regizorul american David Carradine ă început turnarea unui film — dedicat vieții celebrei spioane Mata Hari — care urmează să fie terminat în... 1994. Rolul principal va fi « deținut de fiica regizorului, Ca- lixte, în virstă de 17 ani, adică exact virstă la care Mata Hari și-a început cariera sa de dansatoare; turnarea va dura 15 ani,

adică pînă In momentul în care Calixte va împlini vîrsta de 32 de ani, virstă la care Mata Hari a fost executată de către autoritățile franceze pentru spionaj în favoarea Germaniei. Cu alte cuvinte, va fi respectată întocmai unitatea de timp și de acțiune în cadrul a ceea ce va constitui, fără îndoială, cea mai lungă turnare din istoria cinematografiei.
• „QUEEN ELIZA

BETHS" - ÎNCĂ O VIC
TIMĂ A CRIZEI PETRO
LULUI. Ultimul supraviețuitor al marilor transatlantice de lux — „Queen Elizabeth-2“ — riscă să dispară, la rîndul său, victimă a crizei petrolului, și, lntr-o anumită măsură, a reducerii tarifelor la transporturile aeriene.

Președintele companiei Cunard, Nigel Broackes, proprietar al celebrului vas britanic cu un deplasament de 67 107 tone, a declarat că „Queen EIizabeth-2“ nu mai este rentabil. Factdra pentru combustibil, care ajunsese la 1 milion de lire sterline în 1973, înainte de declanșarea crizei petrolului, a atins anul trecut 3,5 milioane de lire sterline, iar anul acesta se va ridica probabil la 8 milioane lire sterline. De asemenea, numărul turiștilor amatori de croaziere transatlantice se reduce ca urmare a preferinței pentru transporturile aeriene. Compania Cunard urmează să decidă în toamnă soarta ultimului transatlantic de lux.
• STEJARII ÎN PERI

COL Pădurile de stejar roșu din America de Nord sînt grav

afectate de o maladie datorită unui parazit, o ciupercă denumită „cerastocystis fagacearum". Din păcate, nu s-a găsit încă un remediu, stejarii atinși de această boală trebuind să fie tăiați. Ciuperca nu este insă dăunătoare pentru speciile de stejari care cresc în Europa ; în schimb, un parazit similar — „cerastocystis ulma“ — a distrus, in ultimii 15 ani, milioane de ulmi intr-un șir de țări occidentale, intre care Franța și Marea Britanie. Pentru a împiedica extinderea maladiei, soluția o constituie distrugerea arborilor respectivi, în prezent însă, geneticienii francezi studiază crearea, prin selecție, a unor varietăți de ulmi rezistente la ciuperca respectivă. Se pare că, pe această cale, va putea fi salvată o parte importantă a patrimoniului forestier francez.
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Apropiata vizită de stat a președintelui Nicolae Ceausescu, 
împreună cu tovarășa Bena Ceausescu, în Spania

Un eveniment important, care 
va deschide noi și rodnice perspective 

relațiilor prietenești româno-spaniole

Convorbiri româno-nipone

Toledo, Aranjuez. Granada, Sa
lamanca, Segovia... sînt doar cîteva repere din vastul itinerar pe care ii parcurg zeci de milioane de turiști veniti de pe toate meridianele să cunoască frumusețea peisajului și adincimea istoriei Spaniei, să se bucure de arzătorul soare hispanic, să trăiască frenezia corridei și a dansului flamenco.Pe cit de pasionantă este istoria acestei țări — de care ne despart, pe noi, românii, doar cîteva ore de zbor cu avionul și ne apropie afinități și tradiții seculare — pe atit de interesantă se dezvăluie ochiului actualitatea ei politică. Una din cele mai limpezi „cărți“ în care o poți citi este însăși strada. Afișele electorale care mai pot fi văzute pe pereții caselor, după recentele alegeri legislative și municipale, lozincile caligrafiate de mîini anonime, discuțiile politice pătimașe care se înfiripă la colțuri de stradă șint -mărturii elocvente că trecerea Spaniei spre democrație, marcată de mari succese, implică o luptă incă neostoită cu forțele reacțiu- nii.Spania nouă este un creuzet de dezbateri, controverse și proiecte de reformulări — proces promovat de guvernul condus de Adolfo Suarez și la a cărui desfășurare au contribuit toate forțele democratice ale țării. Ceea ce domină in aceste zile lucrările parlamentului _ — inaugurat de circa o săptămînă — este tocmai atmosfera de conlucrare dintre toate forțele democratice și progresiste pentru soluționarea marilor probleme ale țării : este și aceasta o dovadă a înțelegerii înaltei responsabilități ce-i revine în impulsionarea procesului democratic, în consolidarea rapidă a acestui curs pozitiv. Pe cit de mult iubește poporul spaniol democrația, pe atit de preocupat este să înlăture sechelele izolării ce i-a fost impusă, vreme de aproape patru decenii, de regimul franchist, promovînd o largă cooperare internațională în toate domeniile.Un deosebit interes, in aceste zile dinaintea vizitei de stat a președintelui Nicolae Ceaușescu, împre

BEIJING: ÎntîlnireBELTING 18 (Agerpres). — în cadrul activităților prilejuite de prima sesiune a Comisiei guvernamentale româno-chineze de colaborare economică și tehnică, tovarășul Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C. Român, viceprim-ministru al guvernu-
Iranul va adera la mișcarea de nealiniereTEHERAN 18 (Agerpres). — Ministrul iranian al afacerilor externe. Ibrahim Yazdi, a afirmat, intr-un interviu acordat agenției France Pres- se, că politica externă a Iranului este întemeiată pe nealiniere și pe o neutralitate pozitivă. El a spus că Iranul dorește să aibă relații prietenești 

ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Spania, se manifestă pentru România socialistă. Oriunde ne-am aflat în aceste zile, gazdele au ținut să sublinieze cu admirație succesele de seamă ale țării noastre, înfăptuirile economiei sale în plin proces de dezvoltare și modernizare rapidă, politica sa externă dinamică, să releve disponibilitățile de complementaritate ale economiei celor două țări in vederea realizării unor ample acțiuni de colaborare și cooperare. Semnificativă în acest sens a fost vizita la Institutul na
țional al industriei (I.N.l.) din Madrid — cel mai mare consorțiu industrial din Spania și cel mai im-
DE LA TRIMISUL NOSTRU

portant partener pentru cooperare cu alte țări — unde, intr-o vastă expoziție, ne-au fost înfățișate multiplele domenii, începînd de la tehnica nucleară, construcția de avioane, vapoare și pînă la industria alimentară și agricultură — în care Spania a înregistrat substanțiali pași înainte, situîndu-se, astăzi, pe locul al șaptelea în Europa în ce privește dezvoltarea industrială.Cu satisfacție am reținut faptul că o seamă de întreprinderi cuprinse în consorțiul I.N.l. au stabilit, de pe acum, acțiuni fructuoase de cooperare cu țara noastră. Cuvinte elogioase au fost rostite privind cooperarea cu România in construcția de nave de 150 000 tdw după proiectul spaniol „Foran", crearea societății mixte „Carochem" pentru comercializarea produselor chimice și petrochimice, constituirea unei societăți mixte de producție și comercializare a medicamentelor și produselor cosmetice. Se duc tratative cu firma „Femsa" pentru realizarea în România a unor echipamente electrice pentru automobilul „Oltcit". Noi acțiuni de cooperare sînt în curs de desfășurare și în alte domenii — ale construcțiilor de mașini, geologiei, siderurgiei, ' energeticii, agriculturii ș.â.
româno-chinezălui, președintele părții române in comisie, a avut, la Beijing, o întîlnire cu tovarășul Cean Ien-cing, guvernator general ad-interim al Băncii Chinei. Cu acest prilej, au fost discutate probleme ale dezvoltării relațiilor economice și financiar-bancare dintre România și China.
cu toate țările care-i respectă independența.Totodată, Ibrahim Yazdi a spus că Iranul va adera la mișcarea de nealiniere și că va participa, probabil, la conferința la nivel inalt a țărilor nealiniate de la Havana.

Schimburile comerciale, la rîndul lor, înregistrează o evoluție spectaculoasă : se estimează de pe acum că volumul lor. practic, se va dubla în acest an față de 1978.In contextul prospectării căilor de lărgire a cooperării cu România, o puternică impresie a produs in rîndul oamenilor de afaceri din Spania obținerea,. cu cîteva zile in urmă, de către țara noastră, la Tir- gul internațional de la Valencia, a 
„Diplomei de merit pentru eviden
țierea interesului de noutate și uti
litate al mostrelor prezentate" — distincție acordată pină acum doar de ’ două ori. Aflată la prima sa participare la această prestigioasă manifestare economică internațională, țara noastră a produs o excelentă impresie prin calitatea și tehnicitatea înaltă a produselor expuse — în covîrșitoarea lor majoritate provenite din domeniul construcțiilor de mașini.Aceleași frumoase aprecieri la adresa activității specialiștilor și muncitorilor noștri aveam să le auzim și în vizita făcută la Insti
tutul național pentru reforma și 
dezvoltarea agrară, unde ni s-a vorbit pe larg de multiplele legături pe care acesta le întreține cu unitățile similare de specialitate din România, cit și de intențiile ce există aici pentru stabilirea unei colaborări între diverse unități agricole spaniole și complexele agroindustriale de la noi.Primele contacte cu realitățile spaniole întăresc impresia că opinia publică spaniolă apreciază apropiata vizită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, la invitația regelui Juan Carlos, dialogul la nivel inalt româno-spaniol, ca o piatră de hotar in ansamblul relațiilor reciproce, ca un moment cu puternice reverberații pozitive in ansamblul relațiilor dintre cele două țări și, totodată, ca un remarcabil eveniment al actualității internaționale.

Ioan ERHANMadrid
„UNIVERSITATEA 

PĂCII"PARIS ÎS (Agerpres). — Con
siliul Executiv al Organizației 
Națiunilor Unite pentru E- 
ducație, Știință și Cultură 
(UNESCO) a aprobat crearea 
unei „Universități a păcii" la 
San Jose — capitala Republicii 
Costa Rica — in vederea promo
vării „relațiilor pașnice intre 
state".

Agenția France Presse men
ționează că proiectul privind 
crearea acestei universități, care 
va asigura un „învățământ pe
dagogic privind pacea", a fost 
prezentat Organizației Națiuni
lor Unite de președintele costa- 
rican, Rodrigo Carazo.

TOKIO 18 (Agerpres). — Primul ministru al Japoniei, Masayoshi Ohira, a primit pe tovarășul Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului central de control muncitoresc al activității ] economice și sociale, care face o vizită în această țară.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise primului ministru un salut cordial, precum și urări de succes, de sănătate și fericire personală, iar poporului japonez urări de prosperitate și pace.A fost înminat, de asemenea, un mesaj.
MOSCOVA : întrevedere româno-sovieticăMOSCOVA 18 — Corespondentul Agerpres, M. Coruț, transmite : La 18 mai, tovarășul Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, a avut, la Moscova, o întrevedere cu K. F. Katușev, vicepreședinte al Consiliu

Șeful guvernului militar federal nigerian a primit 
pe viceprim-ministrul guvernului rumânLAGOS 18 (Agerpres). — La 18 mai, generalul Olusegun Obasanjo, șeful guvernului militar federal, comandant suprem al forțelor armate ale Republicii Federale Nigeria, a primit pe tovarășul Ion Dincă, viceprim-ministru al guvernului, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală de cooperare economică și tehnică româno-ni- geriană.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a fost înmînat șefului guvernului nigerian un mesaj și a fost transmis un salut cordial, împreună cu cele mai bune urări.Mulțumind, generalul Olusegun Obasanjo a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu cele mai călduroase salutări și cele mai sincere urări de sănătate și fericire personală, iar poporului prieten român urări de prosperitate și noi victorii.

Dezvoltarea colaborării economice
• Tabere palestiniene din sudul Libanului atacate de forțe 
israeliene • Încheierea Conferinței sindicale internaționale 

de Ia Damasc

româno-thailandezeBANGKOK 18 (Agerpres). — Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a avut vineri, in capitala Thailandei, convorbiri de lucru cu Sunthorn Hongladarom, viceprim-ministru, Upadit Pachari- yangkun, ministrul afacerilor externe, Nam Phoonwathu, ministrul comerțului, și Prida Karnasut, ministrul agriculturii. Au fost examinate
Președintele Guineei Ecuatoriale a primit 

pe ambasadorul RomânieiMALABO 18 (Agerpres). — Președintele Republicii Guineea Ecuatorială, Masie Nguema Biyogo Negue Ndong, a primit pe ambasadorul țării noastre la Malabo, Porfir Negrea.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, ambasadorul român a transmis un mesaj de sănătate, viață lungă și fericire personală pentru președintele Guineei Ecuatoriale, de fericire, pro

Mulțumind pentru urările transmise și pentru mesajul înminat, premierul Masayoshi Ohira a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu cele mai calde urări de fericire și sănătate, precum și de succes in activitatea consacrată progresului și prosperității poporului român.în timpul convorbirii ce a avut loc cu acest prilej, desfășurată într-o atmosferă cordială, s-a dat o apreciere pozitivă bunelor relații existente între cele două țări și popoare și a fost exprimată dorința reciprocă de dezvoltare pe mai departe a raporturilor româno-nipone pe multiple planuri, spre binele celor două popoare, al păcii și colaborării internaționale.
lui de Miniștri al U.R.S.S., în cadrul căreia au fost examinate, într-o atmosferă de lucru, prietenească, probleme de interes comun referitoare la dezvoltarea în continuare a relațiilor de colaborare economică dintre țara noastră și Uniunea Sovietică.

Șeful guvernului nigerian a relevat însemnătatea istorică a vizitelor și convorbirilor româno-nigeriene la cel mai înalt nivel de Ia Lagos — în 1977 și de la București — în 1978, apreciind că, pe baza înțelegerilor și hotăririlor celor doi conducători, Comisia mixtă româno-nigeriană are un teren fertil de a acționa cu succes pe linia adîncirii și intensificării colaborării între cele două țări și popoare.Șeful guvernului nigerian și viceprim-ministrul guvernului român au procedat la o trecere în revistă a problemelor actuale și de perspectivă ale conlucrării româno-nigeriene, ca și a căilor concrete de adîncire și diversificare a cooperării multilaterale între România și Nigeria în a- vantajul reciproc al celor două țări și popoare prietene, în lumina înțelegerilor adoptate la nivelul cel mai înalt.A fost prezent Octavian Cărare, ambasadorul României în Nigeria.

măsuri menite să ducă la dezvoltarea in continuare a schimburilor comerciale, a cooperării economice și in producție între România și Thailanda.în cursul aceleiași zile, au fost semnate documentele de constituire a Societății mixte româno-thailandeze pentru producția și comercializarea de aspirină în Thailanda, precum și a societății mixte „Marrom" pentru comercializarea de produse românești.

gres și prosperitate pentru poporul prieten guineez.Mulțumind, președintele Guineei Ecuatoriale a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu urări de sănătate și fericire personală, iar poporului român succese depline pe calea construcției societății socialiste multilateral dezvoltate.Cu acest prilej au fost abordate probleme privind cooperarea bilaterală în domeniile politic, diplomatic, economic și cultural.

încheierea dialogului la nivel inalt 
sovieto-iugoslavMOSCOVA 18 (Agerpres). — La Moscova s-au încheiat, la 18 mai, convorbirile intre Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, președintele U.C.I.Au fost discutate probleme privind relațiile sovieto-iugoslave și perspectivele lor de dezvoltare. De asemenea, au fost discutate probleme internaționale de interes comun.L. I. Brejnev — informează agenția T.A.S.S. — a acceptat invitația de a face o vizită oficială de prietenie în R.S.F. Iugoslavia.în toastul rostit la dineul oferit de C.C. al P.C.U.S. și Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. în onoarea lui Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, președintele U.C.I., aflat într-o vizită la Moscova, Leonid Ilici Brejnev, secretar general ăl C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem, a subliniat că relațiile dintre popoarele sovietice și iugoslave sînt marcate de o profundă simpatie, de tendința permanentă spre o colaborare largă, multilaterală. „Pozițiile diferite, față de unele probleme internaționale nu umbresc această situație fundamentală". Prietenia sovieto-iugoslavă, a continuat vorbitorul, poate și trebuie să fie un factor influent pentru pacea și progresul din Europa și dincolo de granițele ei. „Noi dorim relații libere de orice fel de confuzii, relații sincere și bazate pe absoluta egalitate in drepturi" — a relevat, adăugind că „principiile reflectate in cunoscutele documente sovieto-iugo- slave reprezintă o bază trainică pentru aceste relații".Referindu-se apoi la situația internațională actuală, secretarul general al C.C. al P.C.U.S. a arătat că comuniștii sovietici consideră că trebuie să se acționeze incă mult pentru o pace trainică, pentru o mai bună și mai largă colaborare internațională. Uniunea Sovietică — a adăugat L. I. Brejnev — apreciază sprijinul acordat acestei cauze de vitală necesitate de către Iugoslavia socialistă și de multe alte țări.In încheiere, și-a exprimat speran

ORIENTUL MIJLOCIU

BEIRUT 18 (Agerpres). — Un comunicat transmis de agenția palestiniană Wafa informează că, in cursul nopții de joi spre vineri, forțe militare israeliene au atacat tabere palestiniene din sudul Libanului.De asemenea, un comunicat palestinian difuzat de postul de radio Beirut și reluat de A.F.P. relevă că nave militare israeliene, sprijinite de elicoptere, au pătruns in apele teritoriale libaneze, deschizind focul asupra localității Jwaya, situată la 12 kilometri est de portul Tyr. „Operațiunea de debarcare navală israe- liană pe litoralul de sud al Libanului s-a soldat cu un eșec. Forțele inamice au fost obligate să se retragă fără a-și atinge obiectivul", precizează comunicatul.Este pentru a cincea zi consecutiv cind forțele israeliene* bombardează tabere palestiniene din sudul Libanului, relevă agenția Reuter.
★TEL AVIV. — Un purtător de cu- vînt militar israelian a anunțat că trupele israeliene au atacat și lichidat o bază navală palestiniană din Liban.BEIRUT. — în apropiere de Beirut au avut loc vineri puternice ciocniri intre forțe conservatoare și cele progresiste — anunță agențiile United Press International și Reuter. Potri

ța că actuala întilnire cu tovarășul Tito va aduce noi rezultate, aceasta corespunzind aspirațiilor popoarelor prietene' ale celor două țări.La rindul său, Iosip Broz Tito a declarat că este convins că relațiile iugoslavo-sovietice stabile și colaborarea multilaterală constituie orientarea trainică și interesul celor două țări și partide. Aceste relații de colaborare se dezvoltă de decenii, pe o bază principială verificată și confirmată in numeroase documente comune. „Această bază este trainică și de neinlocuit. Datorită acestui fapt, am obținut rezultate foarte importante în colaborarea noastră in numeroase domenii". „Există toate motivele — a continuat el — ca pe aceste baze principiale și prin eforturi reciproce să se consolideze pe mai departe înțelegerea și respectul reciproc, iar prin aceasta, încrederea și prietenia dintre 'popoarele noastre". După ce a relevat că atingerea acestui țel cere ca deosebirile de păreri ce decurg din căile diferite de construire a socialismului și din poziția internațională a celor două țări să fie tratate cu o atitudine plină de respect, vorbitorul a menționat : „Am subliniat in multe împrejurări că aceste deosebiri, care sint o realitate istorică, nu trebuie să constituie un motiv pentru manifestarea neînțelegerii și a neîncrederii, cu atit mai puțin un obstacol în adîncirea relațiilor noastre de prietenie și a colaborării multilaterale". Evidențiind apoi atenția deosebită pe care o acordă schimburilor de păreri regulate, constructive și pe baza egalității în drepturi, la diferite niveluri și în diverse domenii, președintele U.C.I. a accentuat că aceasta asigură o mai bună și mai realistă cunoaștere reciprocă, înțelegerea și respectarea pozițiilor și a politicii țărilor și partidelor respective.Iosip Broz Tito s-a referit, in continuare, la unele aspecte ale situației internaționale. în încheiere, el și-a exprimat convingerea că actualele convorbiri iugoslavo-sovietice vor da noi impulsuri relațiilor de prietenie și' colaborării multilaterale fructuoase dintre Iugoslavia și U.R.S.S.. dintre U.C.I. și P.C.U.S.

vit primelor informații, in urma ciocnirilor 14 persoane și-au pierdut viața. *DAMASC. — în capitala Siriei s-au încheiat lucrările unei conferințe sindicale internaționale de solidaritate cu poporul palestinian. Au participat reprezentanții a ’ 93 de organizații sindicale din 63 de țări ale lumii, printre care și o delegație a Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.Participanții au adoptat un apel de solidaritate a organizațiilor sindicale cu lupta poporului palestinian pentru apărarea drepturilor sale legitime.în ședința de închidere a luat cu- vîntul Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, care a reafirmat hotărirea poporului palestinian, sub conducerea O.E.P., de a-și dobîndi pe deplin drepturile legitime, inclusiv dreptul de a-și crea un stat propriu, independent.
Agențiile de presă

transmit:

O cerință de bază a lichidării treptate a subdezvoltării, a edificării unei noi ordini economice internaționale, întemeiată pe echitate și justiție, o reprezintă — așa cum se subliniază în programul de acțiune preconizat în Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu adresat sesiunii U.N.C.T.A.D. de la Manila — asigurarea unor raporturi juste între prețurile materiilor prime și cele ale produselor industrializate, între costurile combustibilului și energiei și cele ale celorlalte produse.în general, problema prețurilor in schimburile comerciale externe este deosebit de importantă pentru creșterea economică a oricărei țări,- de ea depinzind acumularea unor fonduri substanțiale pentru dezvoltare. Cu atit mai mult pentru țările rămase în urmă, această problemă dobindește o însemnătate vitală in cadrul eforturilor lor de a se desprinde din cortegiul subdezvoltării.-Tabloul actual al relațiilor economice internaționale înfățișează insă flagrante anomalii și inechități in privința raporturilor de schimb intre diferitele produse. Ce poate fi mai edificator in acest sens decit faptul că, de pildă, pentru achiziționarea unui strung țările in curs de dezvoltare erau nevoite in 1970 să exporte 3 tone de cupru, 9 tone de cauciuc natural sau 14 tone de plumb, in timp ce în 1975 pentru același strung a fost nevoie să se exporte 8 tone de cupru, 16 tone de cauciuc natural, 27 tone de plumb ? In 1960, o țară slab dezvoltată trebuia să exporte 145 tone de minereu de fier pentru cumpărarea unui jeep, iar astăzi ea trebuie să exporte 357 de tone. Un recent studiu al G.A.T.T. arată că, in deceniul actual, țările in curs de dezvoltare trebuie să exporte în medie cu 40 la sută mai mult decit in 1950 pentru a acoperi în valută contravaloarea aceleiași cantități de. mărfuri importate din țările dezvoltate.Aceste inechități din schimburile economice internaționale se datorează „foarfecii prețurilor", exprimată în deteriorarea prețurilor produselor primare și creșterea celor ale produselor manufacturate. Astfel, creșterea valorică a exporturilor țărilor capitaliste industrializate (cu o cincime in 1978 față de anul anterior) a fost determinată, în principal, de creșterea prețurilor produselor industriale furnizate de țările amintite. Se cuvine arătat că și în anii anteriori, 

chiar in condițiile crizei din țările capitaliste, nivelul prețurilor produselor manufacturate furnizate de țările dezvoltate a continuat să urce, în acest timp s-a înregistrat o scădere a cadenței încasărilor la export obținute de țările în curs de dezvoltare (exclusiv cele exportatoare de petrol) de la 16 la sută în 1977 la 9 la sută în 1978.„foarfecă frustrării" țărilor în curs de dezvoltare a accentuat discrepantele și dezechilibrul schimburilor lor economice țările capitaliste dez
5. Raporturi juste între preturile materiilor prime 

și ale produselor industrializate - cerință 
esențială a stabilității economiei mondiale

voltate. Deficitul comercial al țărilor slab dezvoltate neposesoare de petrol a luat noi proporții, sporind de la 22 miliarde dolari in 1977 la 35 miliarde dolari in 1978. Chiar și balanța statelor producătoare de petrol a avut de suferit, excedentul lor comercial micșorîndu-se de la 35 miliarde dolari in 1977 la 15 miliarde dolari în 1978, în timp ce balanța țărilor capitaliste dezvoltate a înregistrat în 1978 un excedent de circa 25 miliarde dolari.Este evident că această „foarfecă a prețurilor" amputează importante fonduri, de care ar fi putut dispune țările exportatoare de produse de bază pentru depășirea stadiului de subdezvoltare în care se află. Astfel, datorită înrăutățirii raportului de schimb (adică a raportului dintre prețurile încasate la export și prețurile plătite la import), țările în curs de dezvoltare au ajuns să piardă intr-un singur an (1978) 30 miliarde dolari.Consecințele perpetuării unei asemenea situații sint bine cunoscute. Economia țărilor lumii a treja se caracterizează în continuare printr-o 

structură nefavorabilă, de monopro- ducție sau monocuitură, industria prelucrătoare aflindu-se, in cele mai multe cazuri, in fază incipientă, datorită vechii politici colonialiste și imperialiste de menținere a acestor state într-o stare permanentă de subdezvoltare, în postura de furnizoare de materii prime ieftine pentru fostele metropole. în consecință, peste 80 la sută din veniturile externe ale țărilor lumii a treia provin numai din exporturile lor de materii prime.Pornind tocmai de la aceste reali

tăți, mesajul președintelui României 'evidențiază necesitatea aplicării unor măsuri urgente in domeniul stabilirii prețurilor din comerțul mondial. Analiza obiectivă, științifică a factorilor care influențează conjunctura economică mondială demonstrează că perlurbațiile produse in sistemul de prețuri pe plan internațional sint determinate, în esență, de politica monopolurilor de acaparare și exploatare a resurselor naturale din țările slab dezvoltate, de manevrare a stocurilor și burselor de materii prime conform propriilor interese. Statisticile O.N.U. sînt revelatoare în acest sens : consumatorii plătesc anual peste 200 miliarde de dolari pentru materiile prime importate din țările în curs de dezvoltare, care nu încasează însă decit a șaptea parte din această sumă. Diferența, adică „partea leului", revine societăților multinaționale, care intervin pe filiera profitului. Astfel, în domeniul petrolier, de pildă, profiturile monopolurilor s-au triplat în decursul unei jumătăți de deceniu. O atare stare de lucruri reclamă, cu atît mai mult, 

exercitarea deplinei suveranități a fiecărei țări asupra bogățiilor proprii, asigurarea controlului național al țărilor rămase in urmă, atit in ce privește exploatarea diferitelor lor resurse naturale, cit și participarea la beneficii. Acestea sînt imperative stringente, subliniate cu tărie în programul preconizat de România pentru făurirea noii ordini economice.Pe de altă parte, ascuțirea luptei dc concurență dintre monopoluri, politica lor neocolonialistă accentuează disproporțiile, generind stări 

de criză In raporturile dintre cerere și ofertă, intre surplusurile sau deficitele producției de materii prime și prețurile lor pe piață, ceea ce este de natură să imprime o dezvoltare stihinică a pieței mondiale a materiilor prime, să afecteze in mod grav programele de dezvoltare V tinerelor state, aspirația lor spre o reală și deplină independență economică.Iată de ce mesajul președintelui României pune în lumină cerința* evitării oricăror tendințe arbitrare în stabilirea prețurilor materiilor prime / și ale produselor industriale. Statornicirea unor prețuri științific determinate la materiile prime, Ia transport, la produsele industrializate trebuie să pornească de la legități obiective, care să permită comensurarea justă a valorii diferitelor produse, ținîndu-se seama de cheltuielile de producție, de valoarea de întrebuințare a mărfurilor. Asigurarea unui raport just între prețurile materiilor prime și produselor industriale înseamnă crearea de condiții echitabile atit pentru deținătorii de materii prime, cit și pentru pro

ducătorii Industriali, impulsionînd astfel dezvoltarea economică generală. progresul tuturor popoarelor.Pornind de la acuitatea cu care se pune astăzi problema energiei, mesajul subliniază importanța deosebită a stabilirii unor raporturi juste, echitabile între prețurile combustibililor și energiei și ale celorlalte produse. în mod inevitabil, actualele tendințe de majorare a prețului petrolului afectează, intr-o măsură sau alta, aproape toate statele lumii, evident în primul rînd țările în curs de 

dezvoltare neproducătoare de petrol, împietind asupra îndeplinirii programelor lor de industrializare, de lichidare a stării de subdezvQltare. Stabilirea unor raporturi juste între prețurile combustibilului și energiei și ale celorlalte produse este menită să asigure, concomitent, rentabilitatea producției de petrol, și satisfacerea cererii de consum pe termen lung a țărilor importatoare, inclusiv a țărilor dezvoltate, pe baza unei cooperări reciproc avantajoase.în același context. România propune — așa cum se arată în mesaj — definitivarea și aplicarea cit mai grabnică a Programului integrat pentru produsele de bază adoptat la precedenta sesiune U.N.C.T.A.D. de la Nairobi, precum și crearea fondului comun de finanțare a acestui program. După cum se cunoaște, acest program este menit să stimuleze restructurarea cadrului general de desfășurare a comerțului cu materii prime, astfel îneît să permită stabilirea unor prețuri și volume de livrări care să corespundă intereselor atit ale producătorilor, cît și ale 

importatorilor de materii prime, precum și îmbunătățirea accesului pe piețele țârilor capitaliste industrializate al materiilor prime și mărfurilor prelucrate furnizate de tinerele state. înfăptuirea acestor obiective ar contribui in mod efectiv la stabilizarea pieței materiilor prime și ar împiedica scăderile bruște, ca și creșterile exagerate ale prețurilor produselor de bază, fenomene care perturbează dezvoltarea pieței mondiale.O altă direcție conexă de acțiune indicată în * mesajul adresat de președintele Nicolae Ceaușescu forumului internațional de la Manila se referă la aplicarea de măsuri in favoarea promovării fără restricții vamale a exporturilor de produse finite și de alte produse ale țărilor in curs de dezvoltare pe piața externă, Ia prețuri avantajoase. Evoluțiile actuale pun in lumină recrudescența tendințelor protecționiste în politica comercială occidentală, care afectează mai ales țările rămase în urmă și, în ultimă instanță, prin îngustarea artificială a pieței mondiale, frînează însăși dezvoltarea economică generală. Iată de ce țara noaslră acționează cu consecvență — în cadrul U.N.C.T.A.D., G.A.T.T. și al altor organisme internaționale — pentru eliminarea progresivă a obstacolelor vamale, a restricțiilor și discriminărilor de orice fel din calea comerțului mondial și asigurarea de avantaje suplimentare pentru exporturile țărilor rămase în urmă, prin aplicarea unui tratament special, mai favorabil, tuturor acestor țări.Reglementarea problemei prețurilor în domeniul comerțului mondial, așa cum se preconizează în Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu, vizează, în esență, stabilirea unui echilibru între producția și consumul mondial de produse de bază, în condițiile asigurării unui comerț internațional in continuă expansiune, fără îngrădiri și discriminări, corespunzător intereselor tuturor statelor. Propunerea românească demonstrează încă o dată realismul și caracterul constructiv al politicii noastre externe, contribuția efectivă, substanțială pe care România, țară socialistă în curs de dezvoltare, o aduce la realizarea marii opere de făurire a unei noi ordini economice internaționale, în concordanță cu aspirațiile de progres ale întregii omeniri.
Viorel POPESCU

Reluarea convorbirilor in- 
tercipriote. La sediul oi'sanisme- lor Națiunilor Unite din Nicosia, in prezența secretarului general al O.N.U.,' Kurt Waldheim, au început vineri convorbirile dintre președintele Ciprului. Spyros Kyprianou, in calitate de reprezentant al comunității cipriote grecești, și Rauf Denktaș, liderul comunității cipriote turce. Aceste convorbiri au drept obiectiv crearea condițiilor favorabile reluării dialogului inter- comunitar in vederea soluționării problemei cipriote, suspendat din aprilie 1977.

Convorbiri la nivel înalt 
mexicano-cubaneze. $efulstatului mexican, Jose Lopez Portillo, a avut o primă întrevedere cu președintele Consiliului de Stat al Republicii Cuba, Fidel Castro Ruz, aflat în vizită oficială în Mexic. Problema petrolieră a dominat prima rundă a dialogului la nivel inalt mexicano-cubanez. La încheierea întrevederii, Fidel Castro a făcut cunoscută hotărîrea Cubei de a sprijini inițiativa mexicană — pe care președintele Josă Lopez Portillo o va prezenta, în septembrie, la Națiunile Unite — privind realizarea unui acord mondial în domeniul petrolului.

întîlnire Ia Casa Albă.Pre* ședintele S.U.A., Jimmy Carter, s-a întîlnit, joi, la Casa Albă cu un grup de lideri americani ai populației de culoare din Statele Unite, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la decizia Curții Supreme de desegregate rasială in școli. Această decizie, a spus președintele Carter, „este una dintre cele mai importante din toate cazurile de drepturi civile din S.U.A., dai-, în realitate, acum — după 25 de ani — discriminarea rasială există incă in școlile noastre, în domeniul locuințelor și in alte domenii".
In conformitate cu Pactul 

de la Montevideo,semnat îm* preunâ cu Chile la 8 ianuarie a.c., în vederea reglementării diferendului de frontieră dintre cele două țări asupra zonei Canalului Beagle, Argentina și-a retras trupele din regiunea respectivă — a declarat amiralul Armando Lambruschini, co- mandant-șef al flotei argentiniene și membru al juntei militare de guver- nămînt.
Prețul petrolului. După L1- bia, o altă țară arabă exportatoare de petrol — Emiratele Arabe Unite (E.A.U.) — a anunțat, vineri, sporirea prețurilor la petrolul exportat cu 80 de cenți per baril.
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