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Ședința 
Comitetului Politic Executiv

al C. C. al P. C. R.
Marji, 5 iunie, sub președinția tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, s-au desfă
șurat lucrările ședinței Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut un 
raport cu privire la utilizarea, în trimes
trul I al acestui an, a mașinilor, utilajelor 
și instalațiilor din economia națională. 
S-a apreciat că, paralel cu unele realizări 
obținute în acest domeniu, în special în 
unitățile ministerelor industriei ușoare, al 
transporturilor și telecomunicațiilor, în mu
nicipiul București și în județele Prahova, 
Sibiu, Timiș, lași și Mureș, în trimestrul I 
ș-au manifestat o serie de lipsuri și nea
junsuri serioase care au dus la scăderea 
indicelui de folosire a mașinilor și instala
țiilor pe ansamblul industriei față de pe
rioada corespunzătoare din anul trecut.

Comitetul Politic Executiv a indicat or
ganelor și organizațiilor de partid, minis
terelor, tuturor unităților economice să ia 
neîntârziat măsuri ferme pentru lichidarea 
acestor deficiențe și asigurarea încărcării 
judicioase a mașinilor și utilajelor în toate 
schimburile, extinzîndu-se, totodată, pe 
scară largă trecerea muncitorilor la lucru 
pe mai multe mașini. S-au stabilit, de ase
menea, sarcini pentru mai buna organi
zare a activității de întreținere și reparare 
a mijloacelor tehnice de producție, creîn- 
du-se în acest scop întreprinderi speciali
zate pe ministere. S-a indicat să se acorde 
o atenție permanentă realizării pieselor 
de schimb planificate, precum și acțiunii 
de recondiționare a acestora. Comitetul 
Politic Executiv a obligat Ministerul Edu
cației și învățămîntului, ministerele econo
mice să adopte măsuri energice pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce le revin în direc
ția perfecționării calificării profesionale a 
personalului muncitor — condiție esen
țială a bunei folosiri și întrețineri a mași
nilor și utilajelor. Toate colectivele de 
muncă, ministerele, organele și organiza
țiile de partid, sindicale și de U.T.C. tre
buie să acționeze cu cea mai mare răs
pundere pentru gospodărirea cît mai ju
dicioasă a potențialului productiv, a foii-/ 
durilor fixe — bun al întregii noastre so-/' 
ci*Stpfi  socialiste — de care depind spo-f 
ri.vd avuției naționale, ridicarea necont^ 
nită a nivelului de trai al poporului.

în continuare, Comitetul Politic Executiv 
a luat în dezbatere și a aprobat propu
nerile pentru modificarea și completarea 
Legii contractelor economice, corespunză
tor cerințelor noului mecanism economico- 
financiar. Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că întărirea autoconducerii 
muncitorești și autogestâunii economico- 
financiare a fiecărei unități socialiste im- 
fiune perfecționarea continuă a raporturi- 
or contractuale dintre întreprinderi. Mo

dificările propuse întăresc rolul contractu
lui economic, intern și extern, în reali
zarea planului de producție, în reglemen
tarea raporturilor financiare dintre unită
țile socialiste, în conformitate cu prevede
rile planului național unic, în satisfacerea 
cerințelor activității de export și cooperare 
economică internațională. Comitetul Po
litic Executiv a cerut ministerelor, centra
lelor, unităților de producție să acționeze 
cu toată fermitatea pentru respectarea in
tegrală a obligațiilor privind încheierea și 
executarea contractelor economice, redu
cerea duratei de aprovizionare-fabricaiie-

desfacere, accelerarea vitezei de rotație a 
mijloacelor circulante, utilizarea cu maxi
mă eficiență a fondurilor materiale și bă
nești. Proiectul de lege privind modifi
carea și completarea Legii contractelor 
economice nr. 71/1969 va fi supus dezba
terii și aprobării Marii Adunări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
apoi raportul privind realizarea Progra
mului de creștere a nivelului de trai în 
anii 1976—1980, elaborat din inițiativa și 
sub conducerea nemijlocită a secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Realizările dobîndite în pe
rioada care a trecut din actualul cincinal, 
resursele obținute prin reducerea costului 
investițiilor și a cheltuielilor materiale de 
producție au permis alocarea sumei de 40 
miliarde lei pentru majorarea suplimen
tară a retribuției. în prima etapă, încheia
tă cu trei luni mai devreme decît se pre
văzuse inițial, s-a asigurat majorarea re
tribuției tarifare, în medie pe economie, cu 
17 la sută, creșteri mai accentuate acor- 
dindu-se industriilor minieră (19,2 la sută), 
siderurgie (18,8 la sută), metalurgie ne
feroasă (18,8 la sută), construcții-montaj 
(18,7 la sută), construcții de mașini (17,7 
la sută), chimie (17,6 la sută), petrol (17,3 
la sută), textile (17,2 la sută). Au sporit, de 
asemenea, cu 25,6 la sută veniturile țăra
nilor cooperatori și ale țărănimii necoope- 
rativizate, pensia medie nominală s-a 
majorat, în prima etapă, cu 12,6 la sută, 
iar cuantumul alocațiilor pentru copii a 
fost mărit, în prima etapă, cu 15 la sută, 
la care, de la 1 martie a.c., s-au adăugat 
suplimentar cite 10 lei de copil. Creșterea 
retribuției și veniturilor a fost însoțită de 
un șir de alte măsuri de ridicare a nive
lului de trai al poporului cum sînt: dez
voltarea construcțiilor de locuințe, spo
rirea cheltuielilor social-culturale, redu
cerea treptată a duratei săptămînii de 
lucru.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 
etapa a ll-a de majorare a retribuției să 
înceapă la 1 august a.c. și să se încheie 
în luna decembrie 1980, etapa a ll-a a 
majorării pensiilor de asigurări sociale de 
stat să se aplice la 1 decembrie a.c., iar 
etapa a ll-a a majorării alocațiilor și 
ajutoarelor pentru copii la 1 octombrie 
1979. De asemenea, Comitetul Politic Exe
cutiv a trasat sarcina accelerării ritmului 
de execuție a construcțiilor de locuințe și 
recuperării rămînerilor în urmă la darea 
în folosință a acestora, dezvoltării prestă
rilor de servicii către populație, îndeosebi 
privind întreținerea și repararea bunurilor 
de folosință îndelungată, autoservice-ul și 
altele, asigurării condițiilor pentru apli
carea, în continuare, conform programului 
stabilit, a hotărîrii de reducere a săptămî
nii de lucru. înfăptuirea tuturor acestor 
măsuri impune intensificarea eforturilor 
pentru îndeplinirea în cele mai bune cpn- 
diții a sarcinilor cincinalului, creșterea su
plimentară a productivității muncii — cale 
principală de sporire a avuției naționale. 
Organele și organizațiile de partid, comu
niștii, toți oamenii muncii sînt chemați să 
facă totul pentru asigurarea resurselor 
necesare înfăptuirii integrale a programu
lui de creștere a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor.

Comitetul Politic Executiv a adoptat 
propuneri de măsuri pentru pregătirea 
Congresului al Xll-lea al Partidului Comu

nist Român, care vor fi supuse aprobării 
Plenarei Comitetului Central.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat propunerile privind îmbunătă
țirea organizării și funcționării Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie — 
ca organ de partid și de stat cu caracter 
deliberativ, larg reprezentativ — cores
punzător sarcinilor importante ale Pro
gramului partidului privind afirmarea 
plenară a revoluției tehnico-științifice în 
toate domeniile vieții economice și so
ciale. El va asigura înfăptuirea politicii 
partidului și statului în domeniul științei și 
tehnologiei, va coordona întreaga activi
tate de cercetare științifică, dezvoltarea 
tehnologică și introducerea progresului 
tehnic în patria noastră, promovarea 
creației științifice și tehnologice originale, 
stimularea capacității creatoare a oame
nilor muncii, participarea largă a oameni
lor de știință din țara noastră la eforturile 
desfășurate pe plan mondial pentru pro
gresul științei și tehnologiei.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
propunerile cu privire la organizarea și 
desfășurarea Congresului educației și în
vățămîntului, care va analiza și dezbate 
modul de înfăptuire a hotărîrilor de partid 
și de stat în domeniul învățămîntului, for
mării cadrelor și educării revoluționare a 
tineretului.

Comitetul Politic Executiv a hotărît 
convocarea la 4 iulie a.c. a Plenarei Co
mitetului Central a! partidului.

★

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu 
privire la vizita de stat întreprinsă, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Regatul Spaniei, la invitația regelui Juan 
Carlos 1 și a reginei Sofia.

Comitetul Politic Executiv și-a manifes
tat deplina aprobare și a dat o înaltă 
apreciere rezultatelor vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, exprimîndu-și convin
gerea că acest eveniment de însemnătate 
internațională, convorbirile cu șeful sta
tului spaniol, regele Juan Carlos I, și cu 
președintele guvernului, Adolfo Suarez 
Gonzalez, înțelegerile la care s-a ajuns 
marchează o etapă nouă, superioară 
în evoluția ascendentă a raporturilor 
româno-spaniole, atât pe plan bilateral, 
cît si pe arena internațională, spre binele 
ambelor popoare, al cauzei păcii și cola
borării în Europa și în întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a reafirmat 
înalta prețuire pentru prodigioasa activi
tate desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în vederea extinderii relațiilor 
internaționale ale României, promovării 
consecvente, pe arena mondială, a princi
piilor coexistenței pașnice între țări cu 
sisteme sociale diferite, soluționării pro
blemelor majore cu care se confruntă 
lumea contemporană, întăririi destinderii 
și păcii în lume.

Comitetul Politic Executiv a apreciat 
importanța problemelor discutate în con
vorbirile oficiale româno-spaniole la nive
lul cel mai înalt, considerînd că înțele
gerile la care s-a ajuns deschid perspective 
largi relațiilor româno-spaniole pe toate 
planurile. Comitetul Politic Executiv a dat 
o înaltă apreciere Declarației comune 
care proclamă voința celor două țări de
(Continuare în pag. a IH-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe Jagjivan Ram, viceprim-ministru 

și ministrul apărării al Indiei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al forțelor armate ale Republicii Socialiste România, a primit, marți, pe Jagjivan Ram, viceprim-ministru și ministrul apărării al Indiei, care, în fruntea unei delegații militare, face o vizită oficială tn țara noastră. Oaspetele a fost Însoțit de general-loco- tenent S. L. Menezes, locțiitor al șefului de Stat Major al trupelor de uscat.La primire a luat parte generalcolonel Ion Coman, ministrul apărării naționale.A fost de față Asok Kumar Ray, ambasadorul Indiei în țara noastră.Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut călduros, urări de sănătate și fericire din partea primului ministru al Indiei, Morarjl Desai.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a adresat, la rîndul său, primului ministru al Indiei salutul său cordial, iar poporului indian prieten urări de bunăstare și fericire.în cadrul Întrevederii au fost evocate bunele relații de prietenie și colaborare dintre România și India, care cunosc o evoluție pozitivă, pe baza importantelor înțelegeri stabilite cu ocazia dialogului româno- indian la nivel înalt de la București și Delhi. Totodată, a fost exprimată dorința comună de a dezvolta în continuare cooperarea româno- indiană atît pe plan bilateral, cît șl în sfera vieții internaționale, In interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii Intre națiuni.Au fost abordate, da asemenea.

unele probleme ale actualității internaționale, evidențiindu-se interesul României și al Indiei de a-și aduce o contribuție activă la soluționarea pe cale politică, pașnică a problemelor litigioase dintre state, ia lupta pentru lichidarea fenomenului subdezvoltării și făurirea unei noi ordini economice mondiale, la instaurarea unor noi relații între state bazate pe principiile independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, avantajului reciproc. S-a subliniat necesitatea de a se acționa pentru înfăptuirea unor acțiuni concrete de dezarmare generală, și în primul rlnd de dezarmare nucleară.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.

Ședința Biroului Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socialiste

în ziua de 5 iunie a avut loc, sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Unității Socialiste, ședința Biroului Executiv al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.în cadrul ședinței. Biroul Executiv a discutat și aprobat raportul cu privire la activitatea de relații externe a Consiliului Național al F.U.S. pe anul 1978, desfășurată pe baza documentelor partidului și a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu.Biroul Executiv a dat o înaltă apreciere rolului 'deosebit al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și transpunerea in viață a politicii externe a României socialiste, in extinderea continuă a relațiilor internaționale ale țării noastre, contribuției sale remarcabile la soluționarea in interesul popoarelor a marilor probleme care confruntă contemporaneitatea, la cauza păcii, înțelegerii și colaborării între toate națiunile.în continuare, Biroul Executiv a

dezbătut și aprobat Raportul cu privire la organizarea și desfășurarea alegerii echipelor de control al oamenilor muncii șl a consfătuirilor de lucru ale acestora la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor.Biroul Executiv a apreciat că. realizările tot mai bune obținute în activitatea de control sînt rezultatul aplicării in practică a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la perfecționarea continuă a controlului oamenilor muncii, organizării acestuia într-o strînsă corelare cit activitatea de control unic pe linie de partid și de stat, repartiției mai raționale a echipelor în teritorii și pe domenii de activitate, soluționării mai operative a propunerilor făcute, ridicării competenței echipelor și eficienței controlului exercitat în Înfăptuirea politicii partidului. Biroul Executiv a indicat ca echipele de control să desfășoare o activitate mai susținută pentru combaterea și înlăturarea lipsurilor care mal persistă In unele domenii de activitate, îndeosebi în unitățile comerciale, prestatoare de servicii,

sanitare, pentru formarea unei atitudini înaintate față de muncă și creșterea gradului de satisfacere civilizată și corectă a cerințelor cetățenilor.Biroul Executiv a examinat șl aprobat propunerile cu privire la îmbunătățirea organizării și a activității comitetelor de cetățeni. la sporirea răspunderii consiliilor Frontului Unității Socialiste și a consiliilor populare în îndrumarea activității acestora. Propunerile vizează creșterea rolului comitetelor de cetățeni, ca organisme obștești în sistemul democrației noastre socialiste, lărgirea activității acestora fiind menită să dezvolte și să promoveze inițiativa cetățenească. în legătură cu componența comitetelor de cetățeni s-a indicat să fie cuprinși un număr mult mai mare de oameni ai muncii care nu sînt membri de partid, iar femeile să reprezinte cel puțin 40 la sută.în încheiere, Biroul Executiv al Consiliului Național al F.U.S. a discutat și aprobat planul de activitate pe semestrul II și proiectul bugetului consiliului pe anul 1979.

PRÂSITUL CULTURILOR 1 
- acum cînd este absolută nevoie - 

SARCINA CEA MAI URGENTĂ 
ÎN AGRICULTURĂ

Evoluția timpului B8te- ’n general, favorabilă pentru dezvoltarea culturilor. Dar față de anii tre- cuți. în ce privește precipitațiile, lucrurile s-au schimbat. în cimpia de vest a țării nu a .mai plouat de cî- teva săptămîni, iar restul Transilvaniei abia în ultimele zile a fost traversat de unele rafale de ploaie. în schimb, în sudul țării precipitațiile sînt mai abundente. Este suficient să arătăm că, în primele cinci zile ale lunii iunie, în zona București — Fundulea cantitățile de apă însumează 30—40 litri pe metrul pătrat; la Rm. Sărat — 53 litri ; in zona Ploiești — Cîmpina — 27—40 litri, iar in cimpia de sud precipitațiile sint evaluate la 10—30 litri de apă pe metrul pătrat. Totuși, in unele zone — estul Bărăganului, Dobro- gea și sud-estul Moldovei — începe să se resimtă lipsa apei din sol. Indiferent cum evoluează timpul, lucrările de întreținere a culturilor trebuie executate pretutindeni fără întirziere. și bine, ele fiind vitale pentru nivelul recoltei din acest an, atit în zonele cu precipitații mai puține, cît și acolo unde plouă abundent.
Situația la zi a lucrări

lor arată că, in majoritatea unităților agricole, se muncește intens, cu toate forțele mecanice și umane. Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentate rezultă că pînă ieri, 5 iunie, s-a încheiat prima prașilă manuală la porumb, iar cea mecanică s-a făcut pe 98 la sută din suprafețele prevăzute. Dar culturile cresc repede și. de aceea, este absolut necesar să se treacă de urgență la executarea prașilei a doua la porumb. Cea mai mare atenție trebuie acordată lucrărilor de întreținere la sfecla, de zahăr și floarea-soarelui, culturi care se dezvoltă atit de viguros încît, in unele zone, au acoperit pămintul cu frunzișul lor bogat. Pînă la această dată, prașila

Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, în procente, față de prevederi; su
prafețele pe care s-a executat, pînă la 5 iunie, prașiia a doua mecanică 
la sfecla de zahăr — sus și cea manuală — jos. Județele notate cu 

linie nu cultivă sfeclă de zahăra doua la sfecla de zahăr a fost executată mecanic pe 70 la sută și manual — pe 75 la sută din suprafețele prevăzute, iar la floarea- soarelui — a doua prașilă mecanică s-a încheiat, iar cea manuală s-a executat în proporție de 41 la sută. Avind in vedere că aceste culturi cresc repede, se cere ca lucrările de întreținere să fie executate neintîr- ziat, ori de cîte ori este nevoie. în mod deosebit, se cere să fie intensificată prașila a doua la sfecla de zahăr in județele Bacău, Iași, Neamț, Sălaj, Brașov, Covasna, Harghita, Bistrița-Năsăud, Suceava și altele, iar la floarea-soarelui să se încheie a doua prașilă mecanică
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Vrancea,in județele Dîmbovița, Neamț și Botoșani..Toți oamenii muncii răspund de recoltă și, de aceea, printr-o amplă mobilizare a mijloacelor mecanice și a forțelor umane, printr-o bună organizare a muncii, organele și organizațiile de partid, consiliile unice agroindustriale, conducerile unităților agricole^si mate să acționeze fgip< pentru ca, pretutindeni, să se e timp și de cea mai burii} calitate lucrările de intreținere a c folosind astfel din plin climatice favorabile pentru r rea producțiilor sporite pri în acest an.

de la sate

t

RELATĂRI DIN JUDEȚ
MUREȘ ȘI BAC AU

ăzute
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II Activitatea organizațiilor de partid sătești AGENDĂ TURISTICĂ
DIVERS II
Fetița 
salvată

Ziua in amiaza mare, munci
torul Petre Crețu, care lucra in
tr-o echipă de constructori la o 
fermă a I.A.S. Cernavodă, a gă
sit într-un șanț cu apă o fetiță 
în virstă de 9 ani, in stare de 
comă. Atingind un conductor e- 
lectric prost izolat, fetița fusese 
electrocutată. Imediat, muncito
rul P.C. a scos fetița din apă și 
a început să-i facă respirație 
artificială. După cum ne scrie 
cititorul nostru Nicolae Gheor
ghe. prezenta de spirit și price
perea muncitorului in a-i acor
da fetiței primul ajutor au dus 
la salvarea vieții acesteia, intru 
bucuria părinților care-i aduc 
și pe această cale cele mai căl
duroase mulțumiri.

„Ehei, 
cînd o să fiu
mare !...“

In copilărie, lui Gheorghe Ha- 
penciuc din Suceava ii 
să Viseze fel de fel de 
meșterite de mina lui. 
cînd o să fiu eu mare !.

Cînd s-a făcut mai măricel, 
s-a apucat să construiască aero- 
modele și rachetomodele, o 
siune care avea să-i aducă 
tisfacția cuceririi a nu mai 
țin de 8 titluri de campion 
țional. Tot: el a devenit apoi 
cordman mondial la categoria de 
rachete de durată cu parașuta.

Chemarea, mașinilor l-a adus 
in amfiteatrul institutului de in- 
vățăminat superior din Suceava, 
fiind acum unul dintre cei mai 
buni studer,ți la secția tehnolo
gia construcțiilor de mașini.

plăcea 
mașini 
„Ehei,

pa- 
sa- 
pu- 
na- 
re-

Ar-Un apel
Șeful miliției județului 

geș. It. col,~C. Burtoiu, ne aduce
la cunoștință că în ziua de 2 
august 1978. ora 11,30. numitul 
Gheorghe Alexandru din Pitești, 
conducted un autoturism „Dacia 
1 300- de culoare albă. nr. 1-Ag- 
6232. a comis un grav accident 
de circulație pe teritoriul comu
nei Merișani-Argeș, in urma 
ruia o fetiță in virstă de 8 
și-a pierdut viața.

In continuare, semnatarul 
dresei precizează : „In autotu
rism se aflau un bărbat și o fe- 

pasageri luați 
i-au spus lud.

că- 
ani

a-

mele în doliu, 
in drum, care
G.A. că merg la balastiera de la 
Borlești. Imediat după accident, 
cele două persoane-au plecat de 
la locul faptei. înainte de a fi 
identificate. Intrucît depozițiile 
lor. ca martori oculari ai tragi
cului eveniment, sint absolut 
necesare pentru elucidarea cazu
lui sub toate, aspectele, vă rugăm 
să inserați- in rubrica „Faptul 
divers" apelul de a se prezenta 
cit mai urgent posibil la Inspec
toratul județean Argeș al 
misterului de Interne".

Omenie

Mi-

Muncitorul loan Marin de la 
secfia cocserie a întreprinderii 
„Victoria"-Călan a suferit un 
prav accident. A fost transportat 
de urgentă la spitalul din Hu
nedoara. unde i s-au acordat 
primele îngrijiri. La puțin timp, 
colegii săi de muncă erau pre- 
zenți la spital. „Am venit pen
tru a dona singe" — a spus unul 
dintre ei. '

Nu-i chemase insă nimeni. 
Tocmai atunci, medicii spitalu
lui vroiau, intr-adevăr, să dea 
un telefon la intreprindere... 
Gestul lor muncitoresc, profund 
omenesc, l-a ajutat la timp pe 
colegul aflat în suferință, sal- 
vîn du-l.

Strict
autentic

— Cumpărătorul : E deschis ?
— Responsabila (în fața ușii, 

admirindu-și lacul de pe unghii): 
Nu se vede ?

După un timp, in care cumpă
rătorul iși plimbă zadarnic pri
virea prin rafturile aflate intr-o 
dezordine de nedescris, întreabă: 
„Spuneți-mi, vă rog, aveți 
cartea... ?

— Nu avem! — vine prompt 
răspunsul responsabilei, fără să 
mai aștepte să audă despre ce 
carte e vorba.

Apoi se așază direct pe tej
ghea, cum te așezi pe scaun, și 
iși aprinde o țigară.

Scena, s-a petrecut aidoma in 
librăria din Seini (Maramureș), 
iar responsabila acesteia se nu
mește Livia Verdeș. Ce legătură 
o fi avind ea cu cartea, n-am 
înțeles.

într-un 
tramvai

Maiorul Ion Voicu, șeful cir
cumscripției 11 miliție din Capi
tală, ne relatează „fapta vredni
că de laudă" a unui cetățean 
care a predat o sumă de bani 
găsită intr-un portmoneu in re
morca unui tramvai de pe linia 
25. lntrucit in portmoneul cu 
pricina nu se afla nici un act, 
păgubașul este invitat să-și ri
dice banii. El poate intra .ime
diat in posesia lor, cu condiția 
să indice exact suma pierdută. 
Numele celui care a găsit port- 
moneul și l-a depus imediat la 
miliție : Gheorghe Stanciu, mun
citor.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"

Deși a demarat cu oarecare încetineală, pe teritoriul consiliului unic agroindustrial Rușețu campania a- gricolă din acest an și-a regăsit repede cadența — cooperatorii și mecanizatorii sînt acțim în pas cu lucrările de sezon. Biroul executiv al consiliului unic a depistat la timp deficiențele, inițiind acțiuni de întrajutorare ; la rîndul lor organizațiile de partid și-au pus de această dată mai bine în valoare capacitatea de organizare și de mobilizare a lucrătorilor ogoarelor pentru a asigura buna desfășurare a tuturor lucrărilor agricole. în cele ce urmează prezentăm secvențe ale muncii comuniștilor din cele trei comune care aparțin consiliului....Dimineața, ușa sediului comitetului comunal de 1 Alături, la primăria din Largu găsim doar personalul administrativ care rezolvă problemele strict curente. Toți ceilalți, activiști,, specialiști sint pe spune. Din a gazetei de este stadiul la zi al lucrărilor de întreținere la diferite culturi. Pe secretarul comitetului comunal de partid, Ștefan Nedelcu, îl întilnim la sectorul legumicol al cooperativei agricole de producție, unde, la începutul zilei de muncă, se sfătuiește cu oamenii din echipa comunistului Ion Dumitrache cum ar trebui să muncească fiecare în ziua respectivă pentru a obține un randament superior ; fac împreună diferite calcule economice. în via cooperativei se muncește disciplinat, prezența la lucru este bună. Este efectul vizibil al mobilizării oamenilor de către organizația de bază din brigadă, avind în frunte, ca secretar, pe energica cooperatoare Lina David....La comitetul comunal de partid din C.A.P. Rosetti discutăm despre principalele direcții ale muncii politice in actualul sezon : asigurarea forței de muncă necesare și întărirea disciplinei și ordinii in rîndul mecanizatorilor. Se pun probleme specifice mai delicate : datorită vecinătății căii ferate, mulți bărbați lucrează in noile unități industriale ale Buzăului, rezerva principală de forță de muncă constituind-o femeile. Cum era și firesc, organizația de partid a socotit oportun să discute. de la om la om, cu gospodinele comunei despre rostul și avantajele participării la muncă. Deosebit de activă s-a dovedit in această acțiune cooperatoare» comunistă Elena Guzu care, cu convingere și pasiune, a spulberat prejudecățile „casnice" ale unor sătence, determinîndu-le să se , integreze în activitatea productivă.

partid — închisă.

Însemnări de la trimișii noștri speciali atelierele de reparații, cit și la secții recuperarea tuturor pieselor bune de recondiționat Ia sate. mașinile agricole ca-...Seară. Sfirșitul zilei de lucru pe tarlalele Stațiunii de cercetări zootehnice din Rușețu. Participăm la o discuție a directorului stațiunii cu mecanizatorii. Subiectul principal : economisirea combustibilului. Directorul explică mecanizatorilor rațiunile economice, politice pentru care trebuie să șe manifeste o grijă maximă față de gospodărirea cantităților de motorină repartizate după „rație" pentru fiecare tractor.Interesîndu-ne despre modul cum se asigură planificarea și coordonarea muncii de partid am putut constata eă In activitatea
LA RUȘEȚU 

BUZĂUcîmp — ni sa rubrica „Știrile zilei" perete aflăm care la zi

organizațiilor comunale de partid din teritoriul consiliului unic se manifestă o anumită încetineală in adaptarea, la situațiile noi, neprevăzute, care se ivesc. Amintim, de pildă, faptul că la Largu comitetul comunal de partid nu a stabilit un program concret, cu termene și responsabilități privind actuala campanie agricolă. în locul muncii organizatorice, politico-educative a fost elaborată o „decizie" a comitetului executiv al consiliului popular care ar servi ca document de lucru și comitetului de partid. Mai departe : dacă la C. A. Rosetti a fost adoptat un plan de măsuri comun al comitetului de partid și al consiliului popular — ceea ce este foarte bine — prîn care se urmărește unirea și coordonarea în campanie a tuturor factorilor de conducere locali, este de reținut și un aspect mai puțin lăudabil : planul la care ne referim cuprinde exclusiv prevederi tehnico- administrative, fără nici o referire la acțiuni organizatorice și de muncă politico-educativă proprii activității de partid.Pînă acum, activitatea organizațiilor comunale de partid oferă încă o imagine fragmentată. Pentru conceperea ei într-un tot unitar — desigur, pornindu-se de la sarcinile specifice ale diferitelor sectoare de activitate ca și ale organizațiilor de partid care acționează in cadrul acestora — se impune generalizarea experienței pozitive, îndeosebi cea acumulată de comitetul comunal de partid Rușețu. stabilirea de obiective prioritare comune în concordanță eu cele ale consiliului unic agroindustrial pentru a asigura valorificarea noului cadru organizatoric creat de către toate unitățile agricole din cele trei comune.

• Toate organizațiile de partid din comunele aparținînd consiliului unic agroindustrial Dragalina au asigurat dezbaterea cu mecanizatorii, cooperatorii și specialiștii — membri și nemembri de partid — a sarcinilor ce le revin Ia locul lor de muncă din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. Organizatorul de partid și președinte al consiliului unic agroindustrial. Ion Trifon, le-a vorbit mecanizatorilor care lucrează acum pe tarlalele unităților cooperatiste și de stat despre marea responsabilitate pe folosirea rațională a fiecărei palme de pămint, pentru realizarea de lucrări de bună calitate și la timpul optim. Unii dintre mecanizatori și specialiști au atras atenția celor care caută să suplinească munca organizată prin justificări, arătîndu-le că „scuzele nu se recoltează", că „un fir de porumb sau de floarea-soarelui tăiat nu poate fi retopit" și prin urmare rebuturile trebuie înlăturate prin control și îndrumare făcute tot timpul, în cîmp.

• Pentru a responsabilității lucrări de întreținere, organizațiile de partid folosesc la capătul fiecărei parcele panouri pe care sint înscrise suprafața însămînțată cu porumb hibrid H 400, numele mecanizatorilor care asigură prășitul mecanic, numele • inginerului sau tehnicianului care coordonează lucrările, planul de7 200 kg la hectar și angajamentul de8 000 kg la hectar.

determina creșterea celor care efectuează

care o au pentru
LA DRAGALINA

• Mecanizatorii din consiliul unic agroindustrial Dragalina au realizat importante nomii ranți. se in
IALOMIȚA

e code carbu- Lucrîndu- agregat cultivator cu grapă reglabilă dispozitiv de bicidat s-au de motorină productivitatea i sin- litriconomisit 1,3 litri fiecare hectar, iar a crescut cu 11 la sută. Intr-o gură lună s-au economisit 4 500 de motorină.
și er- e- la

care

Constantin VARVARA

NOTE CETĂȚENEȘTI

Imobilisme în comerțul... mobilFuncționează in cartierul bucureștean Balta Albă complexul comercial A 14 (din a- propierea policlinicii Titan). Și cum pentru cele aproape 50 de blocuri pe care le servește (cu peste 4 000 apartamente) nu dispune decit de un singur centru de pîine, de un singur magazin alimentar, de o singură sifonărie, de o singură mercerie, zilnic există aici mare aglomerație. Pierd oamenii timp prețios' pentru a-și face cumpărăturile cotidiene.— Din păcate — ne spune responsabilul magazinului alimentar — in loc să sporeas-

că suprafața unităților comerciale. în ultimii ani a sporit doar numărul blocurilor construite în jur. Au a- părut blocuri „plombă", fără tați comerciale parter, ai căror locatari se aprovizionează tot de la complexul nostru. Azi desfacem de aproape 2 ori mai piuite mărfuri decit in urmă cu 5 ani, fără a căpăta în plus un metru pătrat. Și aceasta — așa cum spuneam — pentru că la nici unul din noile blocuri din jur nu s-au prevăzut magazine la parter.1Dacă într-adevăr ar-

tip uni- la
hitecții au greșit și nu au amplasat la parterele noilor blocuri nici un magazin, de ce nu caută oare reprezentanții comerțului alte soluții ? De exemplu, nu vedem nici ficultate în a niza măcar in perioada de in perimetrul respectiv comerțul mobil, plasînd printre blocuri diferite chioșcuri și to- nete specializate în desfacerea produselor de cerere curentă : pîine, lapte etc. Iată de ce se așteaptă intervenția, dar mai ales măsurile practice ale Direcției comerciale municipale. (Mihai Ionescu).

o di- orga- acum, vară,

Deși e cald și mos, din cir cînd plouă, iar băcăuanii vor să-și curețe și să-și lustruiască" pantofii. Numai că, in tot Bacăul, cit ii el de mare, nu găsești in magazinele de specialitate nici măcar o cutie de cremă de ghete, fie ea neagră sau maro. Și asta nu de azi de ieri, ci de luni de zile. întreprinderea de specialitate care se ocupă cu aprovizionarea magazinelor cu a- semenea produse do-

cremă și blacheurivedește. cu gulă, că a cantități suficiente cu întreprinderile furnizoare. Dar acestea din urmă nu livrează crema jeerută, pentru că nu au... ambalaje. Greu de crezut că au fost epuizate toate posibilitățile de a confecționa niște cutii sau alt recipient pentru pasta de ghete.Și încă ceva : E. Petre din Bacău (Aleea Parcului nr. 18) ne sesizează că a umblat o jumătate de zi cu pantofii în plasă pe ia cen-

acte în re- contractat trele de cizmărie ca să le pună blacheuri, dar s-a întors acasă așa cum a plecat. Peste tot a primit același răspuns : „Executăm orice reparație, numai blacheuri nu batem. Nu avem tarife". Ne-am interesat la conducerea U.J.C.M. de ce nu sint tarife.— Imposibil. Există tarife. Mă mir că s-a spus că nu sînt — ne-a răspuns tovarășul Pătrășcanu, teleȘi (Gh.
C. președin- uniunii.noi ne mirăm. Baltă).

La capetele de linii ale transportului in comun

MotoarelePractic, nu există o- raș al țării în care să nu circule astăzi autobuze sau troleibuze pe traseele transportului în comun, iar in unele dintre ele și tramvaie. Și dacă e firească extinderea transportului în comun (apar mereu noi cartiere, noi platforme industriale), nefirească este practica unor șoferi care — dintr-o condamnabilă neglijență — lasă motoarele mașinilor să funcționeze in gol la capetele de linii. Smt mașini care stau zeci de minute pină rein-

în gol, risipa în plintră în graficele de parcurs. Timp in care carburatoarele împing spre motoare multi litri de combustibil. Calculele arată : in zece minute, un motor care funcționează in gol consumă, în medie, circa 1 litru de combustibil. Ce înseamnă aceasta la nivelul întregului parc al mijloacelor de transport în comun din Capitală și din țară, care numără ci- teva mii de mașini ? O pagubă măsurată în tone de combustibil zilnic.

Rindurile de față se vor nu numai o invitație pe adresa șoferilor, pentru a opri motoarele, la capete de linii, ci și un a- pel către controlorii întreprinderilor de transport in comun, către călători pentru a interveni și a atrage atenția acelor șoferi care neglijează să pună capăt risipei. Fiecare gram de combustibil trebuie gospodărit cu maximă grijă și nimănui nu-i poate fi indiferentă arderea lui inutilă. (I. .Mihai).
Toate magazinele alimentare, I.L.F. și GOSTAT 

achiziționeazăAplicînd prevederile Decretului prezidențial, prin care prețul de colectare a borcanelor goale de la populație s-a majorat, în medie, cu 80 la sută, Centrala pentru valorificarea ambalajelor a luat măsuri ca, în afara centrelor I.C.V.A., să primească borcane goale — la schimb sau contracost — toate magazinele alimentare, I.L.F. și Gostat, care desfac mărfuri ambalate In borcane, precum și magazinele cooperației de consum. Pentru

borcane goaleborcanele colectate prin organizațiile de pionieri și U.T.C. din școli, precum și prin organizațiile de femei din municipii și orașe, preluarea borcanelor se face prin grija și cu mijloacele de transport aparținînd de întreprinderile județene I.C.V.A. și a municipiului București. în mediul rural bor- ■ canele colectate de aceste organizații vor fi predate magazinelor alimentare din localitatea respectivă. (M.I.).

• Spre deosebire de anul trecut — ne spunea tovarășul Gheorghe Petcu, secretarul comitetului de partid de la C.A.P. Ștefan Vodă, avem un avans de 10 zile. In organizația de partid de la sectorul vegetal, unde este secretar tovarășul Ion Dragomir, fiecare comunist are sarcini precise. La această unitate — unde rezultatele din zootehnie nu erau pe măsura posibilităților — in urma analizei făcute de organizația de partid — care în noile condiții a fost mult sprijinită de specialiștii consiliului unic agroindustrial — și a măsurilor aplicate, s-a înregistrat o creștere substanțială a producției de lapte.• Pe inginerul Constantin . Șandru, vicepreședinte al consiliului unic agroindustrial Dragalina, l-am tntil- nit la centrul de reparații capitale unde, împreună cu comunistul Dumitru Matei, evalua economiile realizate din recuperări și recondiționări la piesele de schimb. Ni s-au dat și două exemple : o planetară costă 640 lei: recondiționarea ei necesită numai 150 lei ; un disc pentru roți motrice costă 950 lei — iar recondiționarea — 170 lei. în condițiile nou create — o acțiune concertată a organizațiilor de partid din întreg consiliul unic agroindustrial : ele urmăresc atît la

• în cele trei baze de recepție vor primi viitoarea recoltă de orz și grîu s-au luat măsuri pentru pregătirea spațiilor de depozitare și recep- ționarea agregatelor ce vor participa la preluarea la timp și fără pierderi a cerealelor. Pentru ca pregătirile să se încheie în timp util, la baza de recepție Ciulnița a avut loc un folositor schimb de experiență, la care au participat lucrători și specialiști din cadrul consiliului unic agroindustrial, precum și din județ.• O situație critică — un apel ! înainte de a transmite această corespondență, organizatorul de partid al consiliului unic agroindustrial ne-a rugat să inserăm în ziar și un apel tovărășesc adresat organizațiilor de partid de la întreprinderile „Danu- biana“-București și „Victoria“-Flo- rești : „Apelăm și pe această cale — ni s-a spus — către tovarășii din organizațiile de partid din unitățile producătoare de cauciucuri remorci, rugîndu-i să livreze S.M.A.-ului Dragalina 300 câți anvelope necesare pentrunia de vară — anvelope pe care trebuia să le primim pină la sfirșitul trimestrului I. Campania recoltării griului — a plinii — bate la ușă și 75 de remorci care ar urma să participe zate

pentru urgent de bu- campa-
la transport sint incă imobili- din această cauză“.

Tragerea excepțională■Duminică 10 iunie a.c., Administrația de Stat Loto-Prono- sport -organizează o nouă tragere excepțională Pronoexpres. In Cadrul a opt extrageri în două faze, cu un total de 44 numere, se pot obține autoturisme „Dacia 1300“ sau „Skoda 120 L“, cîștiguri

Mihal visoiu

Pronoexpresîn bani de 50 000, 15 000 lei etc., precum și excursii în R.D. Ger- mană.ș'au R.P.X Polonă. Se participă ji'e bilele^ de 6 sau 15 lei varianta, acestea d’rt urmă avînd drept de cîștig la toate extragerile. Simbătă 9 iunie este ultima zi pentru procurarea biletelor.

Pe traseele rutiere ale țăriiPrezente pe trasee rutiere cooperației de hoteluri, cabane, popasuri — oferă servicii tot mai diverse, fiecare dintre ele tinzînd spre personalitatea sa proprie. Există unități cu specific vînătoresc, pescăresc, tip stină. Menționăm, în acest context, preocupările pentru diversificarea preparatelor culinare, îmbogățirea meniurilor, îndeosebi cu mîncăruri tradiționale. Majoritatea lor funcționează în tot cursul anului. în toate unitățile turistica sînt organizate puncte de desfacere a unor articole de artizanat, de plajă, de galanterie, produse cosmetice și de parfumerie, cadouri etc. De asemenea, sînt asigurate servicii suplimentare, ca, de exemplu, servirea micului dejun în cameră, spălat și călcat, închirieri de diferite obiecte etc.Pentru automobiliști, încă de anul trecut s-a instituit o nouă categorie de servicii. în urma unei înțelegeri intervenite între cooperația de consum și A.C.R., pe baza unor cupoane decontabile care se pot

cele mai diferite ale țării, unitățile consum — hanuri,

reprezentative

procura de la toate filialele județene ale A.C.R., automobiliștii au asigurate cazarea și masa, fără o rezervare prealabilă de locuri, la oricare dintre unitățile turistice cuprinse în nomenclator.Cooperația de consum are, de a- semenea, o agenție de turism cu sediul în holul casei de bilete a Sălii Palatului din București, str. 13 Decembrie nr. 26, telefon 14 52 09, unde se pot reține din timp locuri la unitățile sale din toată țara. Iată și cîteva hoteluri, hanuri și cabane care își așteaptă vizitatorii : Hotelul „Măgurele" — din comuna suburbană Măgurele — București, Hotelul Nădlac — județul Arad, Hotelul Ocna Sugatag — județul Maramureș, Hanul „Ciuta" din județul Buzău, Hanul Soveja — județul Vrancea, Hanul Malu — județul Ialomița, Hanul Izvoru Mureșului — județul Harghita, Hanul Sucevița — județul Suceava, Cabana Fintînița Haiducului — județul Sibiu. Cabana Buru — județul Cluj, Cabana Codrii Pașcanilor — județul Iași și multe altele.în fotografie : Hanul Soveja, județul Vrancea.
Invitații la drumețiePentru vara acestui an programul excursiilor cu autocarul și al drumețiilor montane este bogat și variat. Astfel au fost pregătite excursii de 3 zile In Moldova de mijloc și nordul Olteniei; în 4 zile pot fi vizitate „Orașele medievale din Transilvania" sau se pot vizita văile Prahovei și Oltului. „Carpații Orientali și nordul Moldovei" este titlul unei excursii atrăgătoare pe itinerarul căreia se înscriu stațiunile Cheia, Tușnad, Lacu Roșu, Vatra Dornei, Piatra Neamț ș.a. Obiectivele turistice din nordul Olteniei, Țara Oașului, Maramureș și Transilvania sînt cuprinse in programul excursiei de 7 zile, iar „Circuitul realizează în de condițiile stabili datele excursie ul București — Pitești — de Argeș — Transfăgărășan lea Cascadă — Poiana Brașov — Cheia, care prilejuiește o călătorie pe cea mai spectaculoasă- arteră de circulație a țării. Pentru cei care iubesc potecile muntelui au fost pregătite drumeții în Ceahlău, Retezat, Apuseni și Făgăraș. Excursiile au durata de 8, 9 și 10 zile și încep la 8. 12, 13 și 21 iulie. Excursia din Ceahlău are ca bază de pornire stația C.F.R. Bicaz, apoi, după tra7 versarea lacului de acumulare Bicaz cu vaporașul, se vor întîlni : Schitul Durau, Cascada Duruitoa- rea, cabanele 7 Noiembrie, Dochia,

marilor trecători" se 8 zile. în funcție atmosferice, de plecare foarte solicitată : se vor într-o trase- Curtca — Bi-

Izvorul Muntelui și creațiile naturii : Piatra cu apă, Polița cu crini, Poiana Maicilor. în Retezat, traseul se desfășoară pe Valea Nucșoara, cabana Pietrele, tăurile din Valea Stănișoara. Poarta Bucura, virful Judele, virful Păpușa, Peleaga și tăurile din Valea Rea. La fel de îmbietoare sînt și traseele din Făgăraș și Apuseni.Toate programele au fost cuprinse într-o broșură intitulată „Ghidul concediilor și vacanțelor sezonului 1979“ care cuprinde durata excursiilor, datele de plecare, programul pe zile, serviciile oferite. Au fost organizate anul acesta mi- nlvacanțe de 7 zile în stațiunile Lacu Roșu, Tușnad. Cheia. Sinaia, în căsuțele cu 2 locuri la complexul „Liliacul" din stațiunea Jupiter de pe litoral sau la cabanele Babele, Piatra Arsă, Caraiman, Padina, Peștera ș.a. A fost schimbat traseul excursiei in Delta Dunării, a- legindu-se o zonă mai puțin circulată ; se va naviga pe canalele Dranov. Mustaca, Dunavâț, urmînd să se facă popas la Gura Portița și să se viziteze așezările pescărești Jurilofca și Mahmudia.Pentru relații și înscrieri — la filialele de turism ale I.T.H.R. București din bd. N. Bălcescu nr. 35, telefon 15 7411. bd. Republicii nr. 68. telefon 14 08 00, Calea Gri- viței nr. 140. telefon 18 02 37. bd. 1848 nr. 4. telefon 13 75 33, punctul turistic de la întreprinderea „23 August", poarta nr. 3.

șantierele de locuințe în regie proprieLa Constanța, pe

oamenii muncii - CONSTRUCTORI,
OAMENII MUNCII - BENEFICIARI

-----------------}-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Experiența constănțeană își măsoară valoarea în cele 450 de apartamente 
date în folosință înainte de termen, dar nu toate angajamentele privind 

organizarea muncii se îndeplinesc în mod corespunzătorîn „Scînteia" din 3 aprilie am prezentat pe larg preocupările Consiliului popular municipal Constanta pentru accelerarea ritmului construcțiilor de locuințe, insistînd, între altele, asupra măsurilor luate pentru antrenarea zilnică pe șantiere a peste 1 000 de cetățeni și repartizarea a 1 600 de apartamente și locuri în căminele de nefamiliști pentru a fi construite de întreprinderile industriale în regie proprie.Revenim pe șantierele constănțene. Ce s-a realizat pînă acum ? Ce mai trebuie făcut ?— Rezultatele obținute pînă acum — ne spune . ing. Ilie Georgescu, prim-vicepreședinte al executiv al consiliului popular mun - cipal — atestă că ne aflăm pe un drum bun. Pe cinci luni, constructorii din municipiu, datorită și ajutorului pe care l-au primit din partea colectivelor de oameni ai muncii, a cetățenilor orașului, au realizat și dat în folosință 1971 de apartamente, cu 451 mai multe decit prevederile planului pe această perioadă.— Dar pe șantierele de construcție în regie proprie cum se lucrează 7 '— Dacă la data publicării articolului în „Scînteia" ne aflam în faza organizării acestora, astăzi, pe șantierele in regie proprie se lucrează din plin. Din cele 1 000 apartamente și 600 locuri in cămine de nefamiliști, care urmează a fi construite de către întreprinderile industriale, 700 de apartamente și 300 locuri se află in prezent in diferite stadii de execuție. Celelalte sînt incă neîncepute, dar de vină nu sint constructorii-benefi- ciari. Proiectantul, care execută aceste documentații în mod suplimentar, se adaptează „din mers" noii situații. Avem asigurări că, in cîteva zile, printr-o intensificare a activității se vor preda proiectele pentru toate locuințele în regie proprie.în cadrul anchetei întreprinse printre constructorii-beneficiari. pe șantierul întreprinderii de construcții hidrotehnice l-am întilnit pe șeful de lot Nicolae Poenaru, care ne-a spus : „Lucrările de fundație la blocul cu 60 de apartamente, pe care-l construim cu muncitorii noștri, pentru muncitorii noștri, au început la 10 martie. Termenul de predare este luna august. Dar. după ritmul in care lucrăm, după modul în care ne-am organizat, în două schimburi, este posibil ............................................ ..mai cum faza mod

comitetului

tîlnindu-1 pe șantier, in calitate de „diriginte" — om care răspunde de mobilizarea personalului din întreprindere pe șantier, dar care ține și o legătură permanentă cu activul obștesc de coordonare — tovarășul Constantin Catoban, secretarul comitetului de partid al întreprinderii, ne relatează : „întreprinderea noastră are o veche și bogată experiență în execuția blocurilor de locuințe în regie proprie. Nevoia de a permanentiza cadrele care au construit noul port Constanța, care execută viitorul port Constanța Sud — Agigea și obiect’- vele de pe platforma petrochimică Midia ne-a determinat să acționăm și cu forțe proprii pentru a rezolva mai repede problema locuințelor. De-a lungul anilor am construit, în „acest mod, peste 800 de apartamente și mai multe cămine pentru nefamiliști. în acest scop, ne-am organizat și un poligon propriu de prefabricate. Practic, măsura stabilită de consihul popular municipal de a prelua execuția în regie proprie a apartamentelor pentru oămerrii muncii din unitatea noastră ne-a găsit în bună parte pregătiți. Pină la sfirșitul anului vom executa cel puțin 3 blocuri. Faima că sintem constructori buni s-a răspindit repede, și conducerile unor unități din oraș au venit la noi în

schimb de experiență. Ce-am avut de arătat, le-am arătat. Oamenii au plecat de la noi convinși că se poate construi repede și bine și în regie proprie".Deși I.C.R.A.L. Constanța n-are experiența întreprinderii de construcții hidrotehnice în domeniul construcției în regie proprie, execută in prezent, pe faleza de sud a orașului, un bloc însumind 104 apartamente. Este o lucrare grea și pretențioasă, întrucit se execută după procedeele clasice : fundație din beton și pereți din zidărie. întreprinderea a găsit însă resurse proprii de forță de muncă, alcătuind o formație de oameni cu înaltă calificare. „Atunci cînd avem nevoie de utilaje pentru săpături și ridicat apelăm Trustului județean de ne spune directorul tovarășul Ion Țonoiu. avansează conform graficului de execuție". Șeful formației de lucru, maistrul Ion Marinescu, .este de părere însă că lucrările ar putea fi accelerate, dacă in afara celor 22 de ..oameni din formație le-ar veni în ajutor zilnic toți cei direct interesați in execuția, blocului, viitorii locatari. „Ar avea ce face — zice el. Să care și să toarne beton, să dea la mină materialele de construcții. Stabilirea lis-

La 10 martie a început construcția 
acestui bloc, pe care-l execută în 

ca în 
el, cu

regie proprie I.C.H., urmind 
iulie să se mute locatarii in 

o lună mai devremela ajutorul construcții — întreprinderii, Acum, blocul

să-1 dăm în folosință cu o lună devreme. Unele tronsoane, după vedeți, se află de pe acum ' în de finisaj. Ne vom îndeplini in sigur angajamentul luat". în- Blocul de locuințe cu 104 apartamente pe care-l execută în regie proprie
I.C.R.A.L. Constanța a ajuns la cota 0Foto : Mihail Șerbănescu

tei viitorilor locatari de către _____liul oamenilor muncii și mobilizarea lor la execuția propriilor apartamente ar contribui mult la grăbirea ritmului de construcție a blocului".Am fi vrut să semnalăm această opinie direct tovarășului Vasi- le Cojocaru, ei de partid, lui", dar nu constructori. Am fost informați dinsul efectuează, în birou, analize săptămînale ale stadiului de execuție. Sint bune, fără indoială, și aceste analize, dar a îndeplini munca de „diriginte" inseamnă a fi prezent cit mai mult timp pe șantier.Apreciind demarajul bun al lucrărilor la blocurile de locuințe care se execută în regie proprie de către Trustul de construcții chimice (118 apartamente au fundația terminată), Trustul de constricții montaje și reparații industriale (300 apartamente), Trustul de construcții și imbunătățiri funciare (80 apartamente), trebuie să spunem că angajamentul de a atrage zilnic pe șantiere, in ajutorul constructorilor, peste 1 000 de cetățeni — nu se îndeplinește întocmai. Evidențele pe care le au șantierele arată că recordul de participare a cetățenilor, a viitorilor locatari abia se ridică la jumătate din cifra stabilită. Or, această situație evidențiază faptul că atît activul obștesc de coordonare a lucrărilor pe șantierele de construcții, cit și „diriginții de șantiere" — in speță secretarii comitetelor de part'd — n-au acționat cu toate forțele și mijloacele muncii politice de masă, pentru a transforma in realitate propriul angajament. Sperăm că semnalul acestor rînduri să fie recepționat cu maximă operativitate.
Constantin PRIESCU 
George MIHĂESCU

consi-
secretarul organizați- „dirigintele șantieru- 1-am găsit printre ....................................... că
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Ședința 
Comitetului Politic Executiv

al C. C. al P.
(Urmare din pag. I)
a căuta noi forme și posibilități în vederea 
întăririi relațiilor de prietenie și colabo
rare reciproc avantajoasă, conform prin
cipiilor Cartei Națiunilor Unite și Actului 
final de la Helsinki.

în mod deosebit, Comitetul Politic Exe
cutiv a apreciat hotărîrea adoptată în di
recția lărgirii schimburilor comerciale din
tre cele două țări, care urmează să atingă 
pină în 1985 nivelul de cel puțin 500 mili
oane dolari, a cooperării economice, în
deosebi în domeniul construcțiilor de ma
șini și navale, industriilor chimică, minieră, 
siderurgică și agroalimentară, ca și coo
perării pe terțe piețe, cu precădere în pro
ducția industrială și în domeniul tehnolo
giei, folosind în acest scop cît mai eficient 
posibilitățile oferite de economiile respec
tive. Alte proiecte de colaborare ce ur
mează a fi finalizate în domeniile culturai- 
științific, mijloacelor de informare în 
masă, turismului, tineretului și sportului 
sînt «• >nite să asigure o mai bună cunoaș
tere a valorilor materiale și spirituale ale 
celor două țări, dezvoltarea relațiilor tra
diționale de prietenie româno-spaniole.

în același timp, Comitetul Politic Execu
tiv a reliefat importanța schimburilor de 
vederi care au avut loc în probleme 
esențiale ale vieții politice internaționale, 
dînd o înaltă apreciere concluziilor și 
aprecierilor apropiate sau chiar comune 
în abordarea problematicii majore a ac
tualității mondiale. Proclamarea solemnă 
a principiilor respectării în relațiile dintre 
state a independenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi și neameste

cului în treburile interne, avantajului 
reciproc, nerecurgerii la foiță și la ame
nințarea cu forța și în această declarație, 
care succede altor documente similare 
încheiate de țara noastră cu state eu
ropene și de pe alte continente, atestă 
consecvența cu care România, pre
ședintele ei acționează în direcția ge
neralizării acestor principii pe arena 
mondială, a democratizării vieții in
ternaționale. în mod deosebit a fost 
apreciată hotărîrea celor două țări de a 
acorda o atenție prioritară înfăptuirii 
securității și cooperării pe continentul 
european, de a face totul, împreună cu 
celelalte state participante, pentru a 
asigura reușita reuniunii din 1980 de la 
Madrid, menită să dea un nou impuls pro
cesului inițiat la Helsinki, de a milita pen
tru dezangajarea militară a continentu
lui. Cele două țări și-au exprimat hotă
rîrea de a acționa în vederea stabilirii 
unor relații de bună vecinătate, înțelegere 
și cooperare în Balcani și în Mediterana, 
reglementării negociate a situației din 
Cipru, soluționării globale și pașnice a 
situației din Orientul Mijlociu, opririi 
cursei înarmărilor și trecerii la măsuri 
concrete de dezarmare, îndeosebi nu
cleară, lichidării tuturor formelor de opre
siune și dominație a altor popoare, făuri
rii unei noi ordini economice internațio
nale, întăririi destinderii și păcii în lume

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
întreaga desfășurare a vizitei ilustrează 
în mod concludent că România și Spania 
pot oferi un exemplu de conlucrare rod
nică între state cu orînduiri diferite, ani-

C.R.
mate de dorința de a conlucra în spiritul 
coexistenței pașnice, pentru înfăptuirea 
aspirațiilor comune de progres și bună
stare, de libertate și independență națio
nală, a năzuințelor spre o viață mai bună, 
într-o lume mai dreaptă.

Comitetul Politic Executiv constată cu 
satisfacție că vizita de stat a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Regatul Spaniei a întrunit 
adeziunea deplină, aprobarea unanimă a 
întregului nostru popor. în același timp, 
Comitetul Politic Executiv a subliniat lar
gul ecou pe care l-a avut pe plan interna
țional vizita de stat a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Regatul Spaniei, care mar
chează un moment politic de remarcabilă 
însemnătate.

Aprobînd în unanimitate documentele, 
înțelegerile și concluziile la care s-a ajuns 
cu prilejul vizitei, Comitetul Politic Exe
cutiv a stabilit măsuri și a trasat sarcini 
concrete Consiliului de Miniștri, ministere
lor, altor instituții centrale, organizațiilor 
de comerț exterior, întreprinderilor parti
cipante la cooperarea româno-spaniolă, 
în scopul aplicării ferme și îndeplinirii 
exemplare a acordurilor convenite, cores
punzător intereselor poporului român, 
consolidării bunelor raporturi româno- 
spaniole, cauzei generale a păcii, securită
ții și colaborării internaționale.

★
Comitetul Politic Executiv a soluționat, 

de asemenea, probleme curente ale acti
vității de partid și de stat.

PUNCTUALITATE Șl CALITATE 
in realizarea planului la export

• Echipe speciale de execuție și montaj • Strict control de calitate pe 
întregul flux tehnologic • Cînd a fost nevoie, timpul de montaj al unui 

strung carusel s-a redus la jumătateîntr-o scrisoare sosită nu de mult pe , adresa întreprinderii de mașini- unelte și agregate București, conducerea centralei de desfacere a mași- nilor-unelte din Cehoslovacia — O.S.A.N. Praga — își exprima satisfacția față de calitatea produselor importate de aici, manifestîndu-și dorința ca, în, continuare, volumul schimburilor comerciale să cunoască o dinamică ascendentă. Este una din numeroasele dovezi ale bunelor aprecieri pe care partenerii externi le au față de mașinile-unelte cu marca I.M.U.A.B., produse care in prezent se exportă în peste 35 de țări. Cum s-a reușit să se cucerească o piață externă atît de vastă intr-o perioadă relativ scurtă ?Unul din primele argumente II reprezintă CALITATEA IREPROȘABILA A PRODUSELOR fabricate aici, „în general, căutăm ca mașinile-unelte pe care le realizăm atît pentru export, cit și pentru beneficiarii interni să fie la un nivel calitativ cît mai înalt, ne spune tovarășul Constantin Vozianu, șeful secției montaj mașini de rectificat. Este de înțeles că acordăm o atenție specială produselor destinate exportului, deoarece peste hotare reprezentăm nu numai întreprinderea, ci și țara. în acest scop, am alcătuit echipe speciale, formate din cei mai buni muncitori, care lucrează pentru export in- cepînd de Ia pregătirea montajului șl pînă la expediție. Faptul că, în prezent, realizăm mașini de rectificat interior R.I.-500 care lucrează cu o precizie de sub un micron vorbește, cred, de la sine despre nivelul calitativ și performanțele atinse de produsele noastre. De altfel, mașinile noastre de rectificat au început să fie solicitate chiar și de firma de la care am luat licența, ceea ce evidențiază efortul permanent de perfecționare pe care il face întregul colectiv".Echipe speciale de muncitori care lucrează pentru export au fost constituite și în secțiile de uzinaj ale pieselor care intră în componența mași- nilor-unelte. „Acest sistem de organizare a muncii prezintă mai multe avantaje, precizează tovarășul Adrian Dumitrescu, șeful secției uzinaj mașini de rectificat. Pe de o parte, avem posibilitatea să realizăm loturi mari de piese de o calitate excepțională. Toate aceste piese sint însemnate, astfel că pe întregul flux tehnologic se asigură o calitate deosebită a mașini-

lor-unelte fabricate. Pe de altă parte, avînd echipe speciale care lucrează pentru export, am reușit să formăm stocuri tampon de piese și să putem onora imediat orice fel de comandă".Am urmărit la lucru echipele conduse de Ion Vasile, David Strava, Radu Stancu, Petre Goe, formații de strungari și rectificatori care prelucrează piesele destinate mașinilor de export. Despre calitatea pieselor executate, tovarășul Gheorghe Nour, șeful controlului tehnic de calitate, ne spune pe scurt : „Ca de obicei, piesele sint realizate la un nivel calitativ superior". Ajungînd la acest capitol, se
Din experiența 

colectivului 
întreprinderii 

de mașini-unelte 
și agregate București

cuvine remarcat faptul că, pe întregul flux tehnologic, controlul tehnic de calitate are un rol activ, intervenind în mod concret la fiecare operație pentru a se asigura executarea unor piese de cea mai bună calitate. Este încă una din măsurile cu valoare de experiență, care evidențiază atenția cu totul specială acordată calității produselor destinate exportului.Al doilea factor care a contribuit la consolidarea bunului renume al întreprinderii în relațiile cu partenerii externi se referă la RESPECTAREA RIGUROASA A TERMENELOR DE LIVRARE. în această privință, la legea scrisă a disciplinei contractuale colectivul de aici a adăugat întotdeauna legea nescrisă a propriei seriozități și dăruiri în muncă. Așa se explică faptul că planul de export pe primele cinci luni ale anului a fost îndeplinit integral, neexistind nici un contract care să nu fi fost onorat la timp. De asemenea, perspectivele lunii iunie sint dintre cele mai bune.— In prezent, avem în lucru două strunguri carusel pentru U.R.S.S., două pentru S.U.A. și două freze cu portal pentru Bulgaria, ne explică tovarășul Gabriel Ionescu, șeful secției montaj mașini grele. Mașinile sînt într-un stadiu avansat de

execuție, ceea ce ne face să avem certitudinea că montajul lor sa va încheia la datele stabilite. Deci, vom realiza planul și pe această lună. Faptul în sine mi se pare normal deoarece noi considerăm respectarea termenelor contractuale de livrare drept o sarcină minimă.— Aceasta înseamnă că ați livrat unele produse și in avans ?— Termenele de livrare au fost intotdeauna devansate cfnd partenerii externi au solicitat aceasta. Nu de mult, am montat un strung carusel în 15 zile, față de 30 de zile, cît durează în mod normal această operație. Au fost zile de maximă concentrare a muncitorilor și specialiștilor din toate schimburile.. Măsurile luate pentru respectarea și chiar devansarea termenelor de execuție vizează practic toate secțiile și sectoarele de activitate ale întreprinderii. Ne vom referi însă numai la cîteva din cele mai importante. în mod special se evidențiază grija pentru ca pregătirea fabricației să se facă din timp, cu toate materialele și sculele necesare. Deci, cei dinții obligați să studieze și să cunoască prevederile contractelor încheiate sînt specialiștii din cadrul serviciului de aprovizionare. Apoi, așa cum ne spunea maistrul principal Constantin Popescu, intre secțiile de montaj și cele de execuție există o legătură permanentă, directă. în felul acesta se știe exact stadiul de execuție al fiecărei piese, și atunci cînd este cazul, în funcție de nevoile montajului, se intervine pentru accelerarea ritmului de lucru în secțiile de uzinaj.în ultimii ani, un accent deosebit s-a pus pe asimilarea în fabricație a unor piese și subansamble care se importau. Astfel, într-un singur-an au fost asimilate toate reperele importate pentru familia de mașini R.U. — 350-1. „Fabricînd cu forțe propr’I un număr cît mai mare de repere, am putut să îmbunătățim și programarea producției, ne spune tovarășul Aurel Ambrozie, șeful biroului export. Dovadă că, la cererea unor parteneri externi, am livrat mașini- unelte în avans cu 5—6 luni față de termenele contractuale".Iată, prin urmare, citeva din acțiunile întreprinse în această unitate industrială pentru îndeplinirea exemplară, lună de lună, a planului de export.
Ion TEODOR

Cooperativa agricola din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, este cunoscuta 
pentru recoltele mari obținute în fiecare an. Ele se datoresc executării la timp și de 
cea mai bună calitate a lucrărilor de întreținere, lată cîteva secvențe de muncă din 
această unitate surprinse, în aceste zile, în obiectivul aparatului de fotografiat (de la

stingă Io dreapta) : tratamentele pentru combaterea dăunătorilor la cartofi se execută 
cu ajutorul mijloacelor mecanizate; la prășitul porumbului participă acum, din zori și 
pînă seara, toți cooperatorii; roșiile sint arăcite pe tulpini de trestie — o metodă locală

care dă bune rezultate ; secerișul orzulu' se apropie și, după aprecierea președintelui 
cooperativei, tovarășul Radu Riciu, pregătirile sint încheiate, astfel că mecanizatorii sint 
acum concentrați la lucrările de întreținere a culturilor. Foto : I. Herțeg

Lucrările de întreținere hotărăsc bogăția recoltei CONTRASTE

mureș: Unde este bună organizarea, 
răspunde „prezent11 tot satulVremea frumoasă a permis mecanizatorilor și țăranilor cooperatori din județul Mureș să intensifice lucrările de întreținere a culturilor prășitoare. Ca urmare, pînă la 5 iunie, din cele 15 000 hectare cultivate cu sfeclă de zahăr, prașila a doua manuală s-a executat pe 11 226 hectare, iar cea mecanică — pe 2 565 hectare. Din cele 48 754 hectare porumb s-au prășit 18 900 hectare manual și 37 150 hectare mecanic. La cartofi s-a încheiat prima prașilă mecanică pe toate cele 2 300 hectare.Sint mulți factori care contribuie la grăbirea lucrărilor. însă elementul hotărîtor l-a constituit buna organizare a muncii. în fiecare unitate agricolă, forțele mecanice au fost și sint concentrate pe acele terenuri unde culturile au nevoie de lucrări corespunzătoare. De asemenea, se muncește atit manual, cit și mecanizat din zori și pînă seara. Nu este decit ora 6 și, împreună cu inginerul șef al cooperativei agri

cole Band, Varga Gâza, străbatem cîteva tarlale cultivate cu sfeclă de zahăr. Peste tot se lucrează organizat, pe formații. „întrucît întseaga suprafață este angajată în acord global — ne spune inginerul șef — cooperatorii au atras la lucru și pe membrii familiilor care muncesc în alte sectoare. Așa se explică prezența în cimp a peste 800 de oameni". O formație de cooperatori prășea a treia oară sfecla de zahăr. Pe tarlalele mecanizabile, tractoriștii Borbely Francisc, Bian Vasile, Pavel Dalo și Kurci Csabo executau prașila^ a doua mecanică la sfecla de zahăr.Și in cooperativele agricole Mădă- raș, Fînațe, Grebeniș și Oroi, din consiliul unic agroindustrial Band, echipele de cooperatori lucrează grupat, in funcție de mărimea tarlalelor, astfel incit prașila a treia nu durează mai mult de două-trei zile.
Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

bacău : Cînd lipsesc prășitorii, se înmulțesc buruienileîn ultimele zile, ca urmare a măsurilor luate de comitetul județean de partid, pe ogoarele Bacăului ritmul de lucru la întreținerea culturi-: lor s-a intensificat mult. Pînă la 5 iunie, potrivit datelor furnizate de direcția agricolă, prima prașilă mecanică și manuală la floarea-soarelui și sfecla de zahăr a fost încheiată. în prezent se aplică cea de-a doua prașilă. La porumb s-a executat prima prașilă mecanică pe o suprafață de aproape 32 000 hectare, ceea ce reprezintă mai mult de 66 la sută, iar cea manuală — pe 33 400 hectare, adică pe 91 la sută din suprafața prevăzută. Iată și citeva inițiative și măsuri întreprinse la unitățile agricole pentru urgentarea lucrărilor.La Răcăciuni au ieșit la prășit toți cei care pot să mînuiască sapa : tineri, virstnici, funcționari, muncitori care se află în concediu sau in tura libere. Ca oamenii din satele îndepărtate să ajungă pe cimp odată cu ivirea zorilor, conducerea cooperativei le-a asigurat mijloacele de transport necesare. S-a organizat și o în

trecere între sate. Pînă acum primul loc îl deține brigada lui Gheorghe Negru din satul Gheorghe Doja.Pe ogoarele celor trei cooperative agricole din Sascut, sute de oameni munceau pe terenurile unde culturile erau mai dezvoltate. Un exemplu. Aproape 500 de cooperatori din Sascut-.sat executau prașila a doua la sfecla de zahăr. „La noi a plouat mult in ultima vreme, iar buruienile au năpădit culturile — ne spunea tovarășul Vasile Petrache. primarul comunei. De aceea ațn hotărit să ne concentrăm forțele la executarea într-un timp cit mai scurt a prășitului.în vreme ce la Sascut sute de oameni participă fără răgaz, din zori și pină in noapte, la întreținerea culturilor, alături, la Valea Seacă, prăsitorii puteau fi numărați pe degete. Cele două cultivatoare mai mult stau decit lucrează. Cauza ? „Ne lipsesc suporții de săgeți și cuțitele — precizează mecanicul Vasile Neghină de la secția de mecanizare. Faptul că nu avem decit un set de cuțite, face să pierdem multă vreme cu ascuțitul idr. Dacă am dispune de piesele necesare

am putea prăși zilnic o suprafață dublă față de aceea pe care o realizăm in prezent. Ca urmare a nefoio- sirii din plin, ă mașinilor, ca și slabei preocupări a conducerii unității, a organizației de partid de aici pentru mobilizarea tuturor cooperatorilor Ia muncă, prima prașilă la porumb a intîrziat. Aceeași situație și in cooperativele agricole Itești, Cirligi, Mărăști, Colonești. Lă Câpești, Le- tea Veche, Cașin și Sărata, mari suprafețe cultivate cu sfeclă de zahăr așteaptă să fie prășite. Specialiștii și cadrele de conducere din aceste unități nu controlează starea de vegetație a culturilor și nu iau măsuri ca prășitul să se execute fără întîr- ziere. Din această cauză în lanuri au apărut vetre mari de buruieni. Iată de ce este absolut necesar ca în unitățile agricole respective să fie luate măsuri pentru intensificarea lucrărilor de întreținere a culturilor.
Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteii"

Un depozit nedorit de nimeni
Străzile din preajma 

întreprinderii de trac
toare și mașini agrico
le din Craiova au as
pectul unui depozit de 
produse aproape fini
te. De luni de zile au 
început să se adune, 
una cite una, cisterne. 
Acum sint o sută. Ce-i 
cu ele, de ce nu au 
ajuns la beneficiarii 
din agricultură? Incer- 
cind să aflăm răspuns 
la întrebare, nu ne-am 
dumirit deloc. Cei care 
ar trebui să clarifice 
lucrurile n-o fac. To
varășul Florian Zam- 
firescu, delegat al Mi
nisterului Agriculturii

și Industriei Alimen
tare la întreprinderea 
craioveană, ne spune 
că din cauza lipsei u- 
nor repere — Unele de 
la colaboratori din 
tară, altele chiar din 
întreprinderea produ
cătoare — cisternele 
nu pot fi recepționate.

Conducerea între
prinderii producătoare 
susține alt punct de 
vedere : „Pe 5 februa
rie a.c. sosește, cu nu
mărul de înregistrare 
17295, o dispoziție de 
anulare, prin care Mi
nisterul Agriculturii 
renunță la fabricarea 
a 250 de remorci-cis-

ternă care, de fapt, 
erau în planul trimes
trului I 1979 și pentru 
care pregătirea fabri
cației se făcuse incă 
din trimestrul IV 1978“. 
Cert este că cele mai 
multe din remorcile ce 

■ zac pe străzi nu sint 
terminate : unele ne
vopsite, altele cu piese 
lipsă sau cu roțile pe 
jantă. Dacă nu se vor 
lua grabnic măsuri, 
se vor irosi impor
tante valori mate
riale .— rugina a înce
put să-și facă sirguin- 
cios datoria •— ceea ce 
este inadmisibil! (Nicolae Băbălău).

Apelul a fost lansat

LA COMBINATUL PETROCHIMIC BRAZI

Pentru a grăbi realizarea investițiilor-beneficiarul realizează 
cu furie proprii un volum important de utilaje tehnologiceLa Combinatul petrochimic Brazi, dintr-o necesitate obiectivă, și anume aceea de a grăbi realizarea importantelor investiții de pe platformă, s-a trecut la dezvoltarea unor ateliere de proiectare și execuție a unor utilaje tehnologice de mare complexitate tehnică. După cum ne-a informat directorul mecano-energetic, ing. Mihail Paraschiv, în ultimii ani s-au proiectat și fabricat în atelierele proprii ale combinatului coloane de separație, rezervoare, schimbătoare de căldură, pe care alte unități nu puteau să le realizeze, in valoare de peste 100 milioane lei.Anul acesta, ținînd seama de indicația secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a se urgenta punerea in funcțiune a unor instalații în construcție, conducerea combinatului a stabilit un plan de realizare a unui volum de utilaje tehnologice mult mai mare decit anul trecut, în acest scop, atelierele au fost do

tate cu noi mașini-unelte, s-a reorganizat fluxul de producție, s-au Îmbunătățit tehnologiile. Și astfel, cu aproape aceiași oameni, s-a reușit încă din primele luni ale anului să se obțină o producție mult mai mare. Astfel, in primele cinci luni, planul a fost depășit cu 15 la sută. Șeful secției piese de schimb și utilaj tehnologic, ing. Vasile Ignat, ne-a spus : Pină în prezent,, am reușit să realizăm și să livrăm numai șantierului rafinăriei 2 circa 250 tone de coloane de separație, schimbătoare de căldură, diferite rezervoare, urgent cerute la montaj. Ceea ce ne bucură este faptul că montorii de la T.C.M.U.B. (Trustul de construcții montaj utilaje București) au aprecieri foarte bune despre calitatea utilajelor fabricate la noi in combinat. De altfel, noi, fiind și furnizori și beneficiari, sîntem interesați ca utilajele să fie de cea mai bună calitate ; permanent ne aflăm pe șantier (la dezvoltarea rafinăriei nr. 2),

urmărind atent cum se comportă a- cestea în timpul probelor mecanice și tehnologice".Am aflat că o mare contribuție la dezvoltarea acestui puternic sector pentru construcții de utilaje din combinat o are grupul de proiectare condus de ing. Constantin Ursache, care și-a asumat sarcini grele în rezolvarea operativă și la un înalt grad calitativ a executării documentării necesare. Pe panoul întrecerii stau la loc de cinste numele cazangiilor Stan Simion, Gheorghe Brânoiu, Gheorghe Leșcaie, al strungarului Dumitru Spătărelu, al frezorului Zamfir Enache, ale maiștrilor Gheorghe Dinu și Neacșu Bîrhală și ale altora care, prin hărnicia și înalta lor responsabilitate în muncă, iși aduc din plin contribuția la realizarea unui volum sporit de utilaje tehnologice.
Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteii"

Imagine parțială a Combinatului petrochimic BraziFoto : S, Cristian

Pe platforma indus
trială a Vasluiului, ti- 
nărul colectiv al între
prinderii de aparate de 
măsură și control ac
ționează energic pen
tru îndeplinirea sar
cinilor ce îi revin.

In paralel, construc
torii accelerează ritmul 
lucrărilor la noile ca
pacități cu termene 
de punere in func
țiune in acest an. 
Beneficiarul investiției 
dorește foarte mult să 
devanseze cu forțe 
proprii, ca și construc
torul, montajul utila
jelor necesare acestor 
capacități. De aceea, 
adresează un călduros

apel unor furnizori de 
utilaje de a devansa și 
ei termenul de onorare 
a contractelor. Este 
vorba despre 3 linii de 
acoperiri metalice de 
la întreprinderea de utilaj chimic Ploiești ; 
un turn de răcire tip 
TR-300 de la întreprinderea „Frigotehnica" București ; diverse 
pompe PCH-40 X 125 și 32 X 125 de la întreprinderea de pompe București ; o coloa
nă contra exploziei 
prCH — 33 185 de la întreprinderea de utilaj chimic Rm. Vllcea; 
un dulap AMC conform 
comenzii 151/1978 de la

întreprinderea de panouri și tablouri electrice Alexandria. In 
situația cînd vor primi 
aceste utilaje in de- 
vans de la furnizori, 
care au dat tot spriji
nul și pină acum, co
lectivul vasluian este 
hotărit să facă tot ce 
depinde de el ca să 
asigure producția su
plimentară de nano
metre cerută și aștep
tată cu nerăbdare de 
numeroase unități be
neficiare din întreaga 
țară.

Stimați tovarăși, ați 
recepționat apelul ? (Crăciun Lăluci).

Și ce dacă se apropie secerișul?în județul Ilfov au fost luate măsuri ca in 10—14 zile de la declanșarea secerișului să se încheie preluarea și condiționarea întregii cantități de griu și orz. La fel s-a procedat și in consiliul unic agroindustrial Urzi- ceni. Dar numai pină la un punct. Pentru că se intimpină greutăți în. ce privește terminarea noilor capacități de preluare a cerealelor de la baza de recepție din Urziceni. Constructorii trustului

de construcții industriale și agrozootehnice au părăsit șantierul, lăsind in urmă lucrări neterminate, promisiuni neonorate. Pri - mul termen pentru finalizarea investiției a fost 31 decembrie 1978. A fost nevoie de altul — 28 februarie a.c. Nici acesta n-a fost respectat. Acum sînt pe șantier doar cițiva lucrători care o zi vin, alta nu și nu fac altceva decit să mute din cind in cind lopețiie dintr-un loc in altul. Și cite nu sint de fă

cut aci ! Trebuie puse in stare de funcționare două bascule de- cite 50 tone și două uscă- toare cu o capacitate totală de 68 tone. în plus, constructorii au mai rămas datori cu o platformă de beton de 500 mp, cu refacerea porțiunii de drum de la basculă Ia siloz. . Se apropie secerișul, iar recolta se anunță a fi bună De aceea, constructorii trebuie să lichideze grabnic „codițele". (Lucian Ciubotarul.
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Consultație in sprijinul convorbirilor de atestare din învățămîntul politico-ideologic de partid
Măsurile cuprinse in Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din martie 1978 cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economico-tinanciare se înfăptuiesc cu succes. In interval de circa un an a fost legiferat un cadru larg, cuprinzător, de reglementări privind funcționarea noului mecanism economico-financiar, în ansamblul cărora un rol deosebit au avut legea organizării și conducerii unităților economice, legea privind formarea, planificarea, destinația și vărsarea beneficiilor, modificarea legii retribuirii după cantitatea și calitatea muncii, precum și unele decrete referitoare la eliberarea și controlul fondurilor de retribuire in funcție de valoarea producției nete și stimularea prin beneficii a producției pentru export. Alte trei legi, de o importanță deosebită pentru aplicarea noului mecanism economico-financiar, urmează să fie supuse dezbaterii Marii Adunări Naționale — legea cu privire la dezvoltarea econo- mico-socială planificată a României, legea finanțelor și legea contractelor economice ; cu aceasta se încheie. în linii generale, acțiunea de reglementare a condițiilor de aplicare a măsurilor adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din martie anul trecut.Prin aceste măsuri, sistemul de organizare și conducere a activității economice, făurit după Conferința Națională a partidului din 1967. a fost îmbunătățit substanțial ; a fost înlăturată o bună parte din elementele existente în acest sistem care deveniseră o frină în calea progresului societății, s-au creat premisele necesare pentru rezolvarea contradicției apărute in ultimii ani intre cadrul organizatoric democratic și mecanismul economic, prea’ centralizat, rigid. s-a asigurat așezarea pe baze științifice a întregii activități de conducere planificată a economiei naționale. Dispunem deci in prezent de un mecanism economico-financiar corespunzător etapei actuale de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, capabil să determine afirmarea puternică a laturilor calitative. de eficiență ale dezvoltării economice, folosirea intensivă a potențialului productiv, ridicarea substanțială a gradului de valorificare a materiilor prime și promovarea largă a progresului tehnic.Care sint principalele direcții în care s-a acționat și se acționează, în lumina Hotâririi Plenarei C.C. al. P.CiR. din martie 1978, pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale ?PE PRIMUL PLAN. INDICATORII DE EFICIENȚA. înainte de toate se cuvine subliniat faptul că a avut loc. o reierarhizare a indicatorilor economico-financiari. pe prim plan treci nd acei indicatori care exprimă laturile calitative, de eficiență ale activității economice și măsoară mai exact con

tribuția efectivă a fiecărui colectiv de muncă la crearea venitului național. Astfel, indicatorul de bază, in funcție de care se calculează și eliberează fondul de retribuție, a devenit „producția netă". care reprezintă valoarea nou creată in activitatea productivă a fiecărei unități economice; producția globală, ca indicator cantitativ, se utilizează numai in sistemul de evidență statistică, pentru determinarea ritmurilor de dezvoltare a economiei naționale. Deși de la introducerea producției nete ca indicator de bază nu a trecut mult timp (in industrie din semestrul II al anului trecut — inceputul acestui an mar-
NOUL MECANISM ECONOMICO-FINANCIAR — 
pirghie a creșterii eficientei si modernizării activității productive
cînd generalizarea !n întreaga economie) avantajele sint deja evidente : fiind echivalentul, la nivelul unităților economice, al venitului național, producția netă comen- sureazâ exact aportul fiecărei unități la producerea venitului național , așăză specializarea și cooperarea economică pe principii economice ; orientează eforturile întreprinderilor spre realizarea de produse fizice cu consumuri reduse, valorificarea superioară a resurselor și utilizarea deplină a capacităților de producție ; mobilizează colectivele de oameni ai muncii spre reducerea cheltuielilor de producție și. in primul rînd, a celor materiale ; determină maximizarea rentabilității ; asigură utilizarea fondului de retribuție in strinsă concordanță cu valoarea nou creată ; nu poate fi în nici un fel mistificat, denaturat, umflat etc. Tocmai introducerea acestui indicator a avut un rol determinant in reducerea accentuată a costurilor de producție și in primul rind a cheltuielilor materiale, in cursul inului 1978 realizindu-se astfel. pentru prima dată în anii construcției socialiste, o creștere mai rapidă a ritmului valorii producției nete (9,3%) față de ritmul de creștere a producției globale (9,1%). Aceeași tendință s-a menținut și in primul trimestru al acestui an.Fără îndoială că nici „producția netă'1 nu este un indicator perfect — asemenea indicatori nu au fost încă descoperiți de știința economică — însă anumite carențe ale sale privind specializarea și cooperarea in pro

ducție, unele presiuni asupra prețurilor pentru o creștere exagerată a rentabilității, pot fi evitate și anihilate prin activitatea . de planificare, prin utilizarea altor indicatori, ca productivitatea muncii și indicii de valorificare. prin control sistematic asupra politicii de prețuri.Realizarea planului producției nete constituie unul din obiectivele centrale ale activității consiliilor oamenilor muncii, o sarcină de mare răspundere pentru conducerile întreprinderilor, centralelor și ministerelor, asupra căreia secretarul general al partidului s-a oprit și la recenta consfătuire de lucru de la C.C. al

P.C.R., atrăgînd atenția că în acest scop se impune mobilizarea neîntîr- ziată a tuturor rezervelor interne existente în fiecare unitate. Cu deosebire s-a subliniat necesitatea unei activități stăruitoare, de zi cu zi, in fiecare unitate, pentru diminuarea simțitoare a cheltuielilor de producție, în general, și a celor materiale in special, întronarea unui înalt spirit de ordine și disciplină, eradicarea oricăror fenomene de risipă și proastă gospodărire.In cadrul noului mecanism economico-financiar se acordă o importanță mult mai mare decît înainte utilizării pe scară largă a indicatorilor fizici, pe baza cărora se stabilesc sarcinile de producție, investiții, comerț exterior și pentru promovarea progresului tehnic etc. Totodată, au crescut rolul și importanța indicatorilor care exprimă eficiența economică, cum ar fi : producția netă la 1 000 lei fonduri fixe, cheltuieli la 1 000 lei producție marfă, totale și materiale, productivitatea muncii calculată la producția netă, beneficiu la 1 000 lei fonduri fixe etc. Așa cum arată experiența, toți acești indicatori constituie puternice instrumente de stimulare și orientare a producției spre factorii intensivi ai dezvoltării.ÎMBUNĂTĂȚIREA FUNDAMENTĂRII ȘTIINȚIFICE ÎN ACTIVITATEA DE PLANIFICARE. Cit privește activitatea de planificare — altă latură esențială a noului mecanism economico-financiar — s-au avut în vedere crearea condițiilor pentru o 

mai bună fundamentare științifică ,a planurilor cincinale și anuale, a prognozelor pe termen lung, a programelor speciale, perfecționarea continuă a formelor și metodelor de organizare și conducere prin îmbinarea armonioasă a autonomiei economico-finan- ciare.a fiecărei întreprinderi eu conducerea unitară, pe baza planului național unic. Astfel, se acordă . o atenție prioritară elaborării proiectului de plan la nivelul verigilor de jos, într-o formă cît mai aproape de cea finală. în această viziune nouă, în toate unitățile.' oamenii muncii participă nemijlocit la elaborarea planului, la dezbaterea și soluționarea 

tuturor problemelor pe care le ridică aplicarea lui, ceea ce atestă adîn- cirea caracterului democratic al planificării. De aici rolul și sarcinile sporite ale adunărilor generale ale oamenilor muncii, ale consiliilor oamenilor muncii, in domeniul activității de planificare, în asigurarea condițiilor necesare pentru îndeplinirea și depășirea planului, în mobilizarea rezervelor interne și creșterea eficienței economice.Un element nou în activitatea de planificare îl constituie faptul că întreprinderile și centralele își elaborează proiectele de plan nu pe haza unor sarcini detaliate primite de la forurile ierarhic superioare, cum se proceda în trecut, ci pe bază de niveluri orientative și normative de plan, prin care forurile ierarhic superioare urmăresc încadrarea propunerilor de plan ale unităților în echilibrul și opțiunile generale ale dezvoltării economiei naționale. în această direcție deja s-a acumulat o anumită experiență in elaborarea planului pe anul în curs, pît și în pregătirea propunerilor de plan pe anul 1980. Conform noii metodologii se elaborează și propunerile de plan pentru cincinalul 1981—1985.In cadrul măsurilor de perfecționare a mecanismului . planificării a crescut rolul contractului economic ca instrument de planificare. Astfel, activitatea de planificare se întemeiază, atit în sfera producției, cit și în cea a desfacerii, pe contracte economice, interzicindu-se orice producție care nu are la bază un con

tract, fie pentru piața internă, fie pentru cea externă. Desigur, contractul in sine nu rezolvă automat problema desfacerii producției. Pentru a fi realmente un instrument de accelerare a producției, esie necesar ca toate produsele contractate să fie realizate la nivelul parametrilor tehnico-economici înscriși în contracte. Asupra acestui aspect s-a oprit secretarul general al partidului in recenta sa cuvintare, cerind colectivelor din întreprinderi să se preocupe stăruitor de ridicarea sistematică a calității produselor, de creșterea exigențelor controlului tehnic de calitate.

între măsurile stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din martie 1978 s-a prevăzut și perfecționarea mecanismului financiar, organizarea, pe principii strict economice, a întregii activități a întreprinderilor, o importanță deosebită avînd in acest sens introducerea bugetului dc venituri și cheltuieli ca instrument de bază al conducerii activității financiare, al analizei și controlului, al asigurării echilibrului financiar al întreprinderilor, lntr-un cuvint, al Înfăptuirii autoges- tiunii economice. In evoluția bugetului de venituri și cheltuieli se reflectă, ca într-o oglindă. întreaga activitate a cbnsiliilor oamenilor muncii, a tuturor organelor colective de conducere, modul, in care acestea își Îndeplinesc sarcinile ce le revin în gospodărirea eficientă a fondurilor ce le au Ia dispoziție.Trebuie precizat că înlocuirea planului financiar, care se folosea de către unitățile economice pînă la aplicarea noului mecanism economico-financiar, prin bugetul de venituri și cheltuieli, nu este o simplă schimbare de terminologie, ci reflectă o modificare de esență, un salt calitativ spre așezarea pe criterii economice a activității tuturor unităților. Dacă planul financiar constituia doar un înregistrator pasiv al rezultatelor financiare care decurgeau din evoluția planului economic al unităților, bugetul de venituri și cheltuieli se elaborează concomitent cu propunerile de plan, ceea ce permite realizarea echilibrului financiar intre venituri și cheltuieli încă din faza de concepție a pla

nului. asigurarea din activitate proprie atit a mijloacelor financiare necesare pentru desfășurarea și dezvoltarea producției, cît și urmărirea indicatorilor de eficiență. Introducerea bugetului de venituri și cheltuieli permite deplasarea gestionării principalelor fonduri spre cei care produc direct bunurile materiale, permite a- sigurarea unei ordini riguroase in gospodărirea fondurilor. creșterea răspunderii organelor colective pentru sporirea pe toate căile a eficienței în unitățile economice.Un rol important in perfecționarea mecanismului financiar l-a avut Legea privind formarea, planificarea, 

destinația și vărsarea beneficiilor. Elementul nou pe care îl promovează această lege constă în amplificarea cointeresării materiale prin redistribuirea unei părți din venitul nou creat producătorilor, pe de o parte sub forma participării directe la beneficiu, în raport cu vechimea și contribuția fiecăruia la dezvoltarea întreprinderii, pe de altă parte sub forma retribuției sociale care revine oamenilor muncii din fondurile sociale.Prin introducerea noului mecanism economico-financiar s-a urmărit deopotrivă cointeresarea atit a unităților productive, cît și a personalului muncitor pentru îndeplinirea sarcinilor de export, pentru creșterea competitivității produselor pe piața internațională, pentru stimularea exportului și sporirea eficienței acestuia. In acest sens au fost adoptate măsuri privind realizarea fondului de marfă destinat exportului și stab'li- rea unităților specializate în producția pentru export. Totodată, se asigură, în mod diferențiat, beneficii și rentabilități mai mari, în funcție de importanța produsului exportat, de posibilitățile de producție și desfacere pe piețele externe, de eficiența exportului etc.PUTERNICA AFIRMARE A DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI. O latură esențială a noului mecanism economico-financiar o constituie și lărgirea considerabilă a democrației muncitorești, afirmarea mai puternică a principiului autoconducerii prin exercitarea plenară a drepturilor oa

menilor muncii de participare la conducerea producției, la luarea hotări- rilor in toate sectoarele vieții economice și sociale.Așa cum se știe, societatea noastră dispune la toate nivelurile și treptele organizatorice de un cadru organizatoric adecvat, de tip nou, de afirmare a democrației socialiste, de un larg sistem de conducere a activității eco- nomico-sociale de către oamenii muncii înșiși. Autoconducerea muncitorească constituie o formă importantă de aplicare a principiului centralismului democratic corespunzător condițiilor actuale, un pas înainte în îmbinarea conducerii unitare, centralizate, cu dezvoltarea atribuțiilor și răspunderilor la nivelul unităților de bază, al colectivelor muncitorești. Ea cuprinde totalitatea formelor și metodelor de conducere colectivă și de luare a deciziilor la nivelul unităților economice, punîndu-și amprenta asupra tuturor laturilor gestiunii economice, asupra tuturor funcțiilor unităților economice. In condițiile autoconducerii muncitorești au loc modificări și în ce privește formele de realizare a gestiunii economice, am- plificîndu-se funcțiile acesteia ; gestiunea economică se transformă in autogestiune.Experiența de pînă acum, deși abia în curs de acumulare, atestă că traducerea exemplară în viață a măsurilor de perfecționare a conducerii și planificării economico-financiare solicită consiliilor oamenilor muncii să-și desfășoare activitatea în așa fel încit să se asigure îmbunătățirea calității deciziilor. Pentru aceasta sint necesare cunoașterea exactă a realităților, analiza temeinică și cuprinzătoare a problemelor care urmează să fie dezbătute și asupra cărora urmează să se ia decizii, informarea operativă, corectă și precisă asupra evoluției îndeplinirii planului, creșterea gradului de participare a tuturor membrilor consiliilor oamenilor muncii la dezbaterea problemelor, la luarea și înfăptuirea deciziilor.Rezumînd cele spuse pînă acum Î’A tr-o formulare sintetică, se poate .•»' •ne că esența noului mecanism ecț^m- mico-financiar o constituie ridicarea nivelului calitativ al muncii întregului personal din economie, sporirea răspunderii organelor de conducere colectivă — de la întreprindere pină la ministere — astfel încit in permanență colectivele de oameni ai munc:; să nu aibă decît o preocupare : să producă mai bine, mai ieftin, la nivel tehnic și calitativ superior, să sporească rapid venitul național, să obțină o eficiență maximă a producției in folosul dezvoltării economiei naționale, al creșterii propriei lor bu- năstări.
Prof. univ. dr. 
Mihai PĂRĂLUȚĂ

Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI»

O CERINȚĂ ACTUALĂ, RELEVATĂ 

ÎN ETAPAINTERJUDEȚE ANĂ:

Calitatea îndrumării 
hotărăște nivelul afirmării 

artiștilor amatori
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„ Vacanță tragică"

în cadrul fazei interjudețene de la Zalău s-au intîlnit trei județe cu merite recunoscute în păstrarea a tot ce este autentic in cintec, dans, port și obicei, dar care au demonstrat totodată și faptul că artiștii amatori sint capabili sâ abordeze cu e.xigențâ o multitudine de genuri și să depășească un anumit corset tradițional care, in chip cu totul greșit, limita mișcarea ar- j- -----x doar lâinterpre- în aceas- intrecere care au

bele prezentîndu-se sub bagheta tinărului și talentatului dirijor loan Che- zan, și corul bărbătesc „Victoria", condus de Dorin Areleăn.Dintre ansamblurile de cintece și dansuri vom aminti doar „Lioara" al întreprinderii de armături industriale din Zalău, ..Mara” al Casei de cultură din Sighetu Marmației

de semnalat un progres înregistrat domeniul mișcării de amatori, pe loc situmdu-se ti-
Este anumit și in teatrale primulnărui colectiv al teatrului popular din Zalău, care interpretează cu talent și■ dăruire o piesă valoroasă ca ..Acești ingeri triști" de D. R. Popescu (în curind. o nouăTurnul premieră : ..Nu sintEiffel" de Eca-

in-corespunzătoare. de structori calificați.Succese deosebite înregistrează aceste județe m. special in privința bunei valorificări scenice a creațiilor folclorice, a unui șir de legende și obiceiuri de o mare frumusețe, relevind trăsături definitorii ale omului de pe aceste meleaguri („Pămintul Maramureșu-

lui Marin Sorescu... Totodată. asemenea produse hibride — majoritatea rodul do- i unor i golul l so- pro- scenei
rinței de afirmare a veleitari -\își umplu de idei prm invazia lemnitâții găunoase, dusă de impiclirea i cu bocete, făclii, sunete de clopot — toate acestea nea- vind in sine nimic comun cu nobilele sentimente ce vor a le sugera. Intr-untistică de masă cîteva forme de tare. Au evoluat tă artiști adus cu mult nă nu numai impresionantă cintece luate izvor, dar și operă și operetă, folk, cole literare.recitaluri — dovadă aunui potențial creator șiinterpretativ superior care întregește aria culturală în cure artistul amator, țăran, lectual,Evoluția formațiilor rale s-a caracterizat repertoriul bine alos, prin interpretare și ținută. Merită menționate aici Corala și „Prietenii muzicii" din Baia Mare, dirijor Liviu Borlan,, corul mixt al Căminului cultural din Ardu- sat, care in 1979 împlinește 80 de ani de activitate, și corul bărbătesc al Căminului cultural din Finteu- șu Mare, care, ca și primul. iși leagă rezultatele de munca neobosită a inimosului profesor maramureșean Valentin Bâințan. Din județul Bistrița-Nă- săud, corul mixt al Căminului cultural Maieru și corul mixt al sindicatelor, ambele dirijate de Cornel Pop, iar din Sălaj, corul mixt al Casei de cultură a sindicatelor, corul de cameră al Clubului tineretului din Zalău, am

pasionantă amatoricuraj in sce- dansuri de o vigoare și direct de la partituri de creație interesante specta- teatrale și montaje brigăzi artistice, — dovadă creatoraria artistul muncitor ori inte- se poate afirma, co- prin
și ..Cununa de pe Someș" al Casei de cultură din Bistrița, cu toate că multe altele încă s-au distins prin originalitatea interpretării. acuratețe și autenticitatea costumației.De asemenea, teatrul de păpuși, mai cu seamă prin „Tinjaua de pe Mara" de Nicoară Timiș (Cooperativa meșteșugărească Si- ghetu Marmației) și „Apa vie" a lui Mircea Graur, adusă în scenă de păpușarii din Bistrița-Nasăud, evidențiază o depășire a cantonării mărunt spirata rialului acestor

în repertoriul de altădată și in- utilizare a mate- etnografic bogat. al zone ale tării.Ilustrăm relatarea noastră privind întrecerile fazei interjudețene de la Zalău cu reproduceri din valoroasele expoziții cuprinzind lucrările artiștilor amatori : în fotografiile de sus : Ionel David (Sălaj) : „TREPTELE SĂLAJULUI" (stingă) : Galambos Anton (Baia Mare) : „OMAGIU METALURGIȘTILOR" (dreapta). In fotografiile din mijloc : Maria Trifu (Bistrița-Nă- săud) : „HORIA. CLOȘCA ȘI CRIȘAN" : Tudorici Flore (Sălaj) : „PAPTU ILARIAN" : Lăscuț Doina (Sălaj) :„UNIREA NOASTRĂ"
Foto : loan lluț

terina reușitei intr-o oferită de tinărul Mihai Lungeanu, de care a lucrat gust deosebit Radu Corciova. însă acest spectacol, cum și menținerea la același bun nivel a teatrului folcloric, trebuie să atragem atenția asupra anemiei care a pătruns în mișcarea teatrală a amatorilor pe care i-am văzut în această fază a concursului. Această anemie are două cauze : repertoriul este sau foarte vechi sau de o slabă calitate artistică. iar îndrumarea calificată — căci de cealaltă nu ducem lipsă ! — lasă mult de dorit. Chiar și acolo unde există o bună mișcare teatrală, ca la Baia Mare, nivelul prezentării in concurs reclamă o revedere temeinică a posibilităților ca talen- tații artiști amatori să se bucure de o indrumare

Oproiu) lor stă bună Secretul mai ales îndrumare regizor alături cu un scenograful Exceptind pre-

lui nu uită" — cultural Gîrdani, de I. Ripă. instructor Traian Marinca. „Negurul", ansamblul „Victoria" Zalău, text și regie prof. Stefan Goanță, Mihail Șerban). linele montaje sint excesiv de încărcate, iși pierd coerența și forța educativă datorită tendinței de a trece in revistă, în cîteva zeci de minute, un vast material istoric. Este limpede că eroarea provine in atari cazuri de la autorii unor scenarii „totale", care, lipsiți de o idee originală, caută să o suplinească prin introducerea masivă, obositoare a citatului istoric nefuncțional. Rezultă un maraton obositor și pentru interpret și pentru spectator. In asemenea montaje asistăm la o defilare rapidă și nememorabilă a regilor daci, Burebista și Decebal. voievozilor, haiducilor (Pintea ș.a.), baladelor (Miorița și Meșterul Manole), căpitanilor lui Ștefan și versurilor

Căminul adaptare cuvint, in analiza ce se va întreprinde in final, problemele multiple ale acestui gen de spectacole ar trebui dezbătute și lămurite temeinic, spre a se evita pe viitor riscul unei poluări sesizabile bunei credințe cu crează autorii Este prea prețios lui cu care se operează — tradiții, balade, obiceiuri, eroi istorici. valoroase creații contemporane in versuri și proză ale unor autori notorii — spre a lăsa la voia intîmplării valorificarea lor. Considerăm de aceea deosebit de prețioase în acest sens opiniile unui membrxi al juriului, el însuși talentat poet — maistrul principal Ion Ardelea- nu de la întreprinderea de conductori electrici emai- Iati-Zalău :„Se impune o pregătire adecvată a de formații.Bineînțeles «reciclare» a etapa interjudețeană, cred că pe viitor trebuie

anumite in ciuda care lu- genului. materia-

instructorilorcă o șansă de oferit-o însăși dar

mai multă atenție acordată formării unor generații de instructori ei înșiși instruiți. Cit de mult ai- avea de câștigat spectatorul și artistul dacă ar beneficia de serviciile unui instructor care sâ știe să se orienteze măcar in alegerea- repertoriului.Pentru că esența acestui concurs este educativa, contează mai puțin cine pe cine intrece, ci cum o face, cu ce ecou pe planul conștiinței spectatorului. La Zalău au fost bine reprezentate zonele rurale ale fiecărui județ — de altfel exista tradiție in acest sens — dar au fost și uncie tendințe de «înnoire » care mie mi se par greșite. In primul rînd există parcă o tendință spre a face spectacolele folclorice grandioase. E evident că folclorul nostru e grandios și recunoscut ca atare de toată lumea, dar nu cred că ciș- ligă nimic. dimpotrivă, cind suportă niște aranjamente. niște „făcături" etc. Strălucirea artei populare autentice trebuie păstrată cu sfințenie și redată ca atare, ferită de standardizare, „șablonizare" și alte racile, care o alterează. Repertoriul trebuie mereu îmbogățit. altfel dispare șansa evoluției și, bineînțeles, interesul spectatorului și al artistului amator.în toate acestea, un rol determinant ii are instructorul.O altă chestiune importantă este selecția de jos in sus pe parcursul fazelor festivalului. Cred că se impune mai mult discer- nămint din partea juriilor, începind cu faza de masă. Nu neapărat să promovăm cite o formație sau mai multe la fiecare gen artistic dacă prin calitatea a- cestora nu merită și aglomerăm artificial cu umplutură concursul în fazele superioare. Vreau să spun, în fine, că în acest mare concurs trebuie să acordăm mai multă atenție afirmării valorii autentice, reale, calității și nu cantității. Pentru aceasta este necesar ca și specialiștii să fie mai devreme și mai constant alături de noi. și nu abia în fazele înaintate ale concursului".
Ion MUREȘAN

Din opera lui Mihail Sa- doVeanu — vastă ca marea și fascinantă mai ales prin capacitatea ei de a recrea, dincolo de situații și în- timplări, o condiție umană ori de a sugera, prin intermediul descrierilor geografice. ciudate și minunate reliefuri sufletești, lumea spiritualității românești — noul film „Vacanță tragică" reține stropii cîtorva intimplări și destine, ilus- trîndu-le in latura lor epică, în dimensiunea lor mai mult exterioară.Atit de originalului mod de a povesti specific sado- venian. pregnant și in „Nada florilor" (sursă principală a scenariului, semnat de Constantin Mitru), îi ia locul in film altul, de ce n-am spune-o. mai oarecare. Ilieș, cel din povestire, înregistra spectacolul lumii și ni-1 restituia nu numai cu sensibilitatea ascuțită a unui orfan, dornic de căldură și omenie, ci și cu frapanta personalitate a unui imaginativ cu o bogată viață interioară, cu o vie, puternic asociativă memorie afectivă.Perspectiva naratorului din film este mai simplă, mai obiectivă, dar mai săracă, tonul evocării sale mai direct, dar mai puțin personal — asemeni einte- cului folk cu care începe filmul. Plutirea plină de poezie și mister printre a- mintlri. realități în curs de a fi trăite și „forme nedeslușite de vis" din „Nada florilor", devine in „Vacanță tragică" o înaintare mai energică printre chipuri abia conturate și cu deosebire printre evenimente so- cial-politice.Realizatorii nu-s prea interesați atit de raiul apelor și „foirea formidabilă a bălții" ori de amintirile pescărești ale eroului lor, cît de pămintul suferințelor umane. Ei concentrează acțiunea filmului. in mai mare măsură in tirgul in care locuiesc autoritățile și are loc manifestația țăranilor.Accentul se mută de la inițierea mai amplă ■ în e- xistență — pe care o reprezenta. în anume fel. legătura lui Ilieș cu cei din ostrovul tainic — către o ini- i țiere în realitățile și legile aspre ale luptei de clasă — în subtextul „Vacanței tragice" răsunînd un îndemn, adresat lui Ilieș, nepot de țăran și fiu de intelectual de a ține minte (asemeni lui Darie) ceea ce vede și de a-și acorda

gîndirea și faptele noilor înțelesuri dobindite.Urmărim în filmul regizorului Constantin Vaeni un tablou al contrastelor sociale. Pe de o parte — lumea boierimii decăzute și a burgheziei orbite de prejudecăți de clasă și morale (precum tițaca Leona), iro- sindu-se în frivolități și luxură (precum Vacamar, care nu va ezita sâ tragă cu mina sigură în cei ce tulbură ordinea publică). Pe de alta — lumea obijduiți- lo,r. a oropsiților soartei. care trudesc pe cîmpuri sau bejenăresc prin bălți, sărmani care ajung să-și facă singuri „județul" — pedepsind boierul care le-a

necinstit o rudă apropiată (precum Dumitrache Hau) sau intrînd in moșia lui eu plugul (ca acel grup de țărani in lanțuri. întovărășiți de roșiori și călărași, care trec pe ulițele înguste și de un trist pitoresc ale sărăcăciosului tîrg moldovenesc) .Pe fundalul nemulțumirilor și tulburărilor țărănești, filmul lui Vaeni evocă o acțiune revoluționară din perioada începuturilor mișcării socialiste. U vedem pe un tînăr tipograf ieșean primind o misiune din partea lui Iosif Nădejde, îl vedem urmărit și sărind din tren pentru a ocoli gara înțesată de soldați, il vedem o vreme ascunzindu-se printre ai săi și vorbindu-i lui Ilieș de scrisoarea adre- sată de Engels socialiștilor români. 11 vedem apoi, în acea atmosferă de grotesc tragic a iarmarocului și a primelor reprezentații de teatru românesc — ținin- du-și discursul, cel dinții și cel din urmă, și prăbușin- du-se tragic pe banca scrîn- ciobului, roată a norocului ce coboară și se oprește parcă definitiv, ca și viața eroului.Povestind aceste scene (la care am putea adăuga și altele legate de necazurile „breslei" și ceremonia- lurile pescuitului, și mai ales de recrearea atmosferei tirgului patriarhal moldovenesc). am fost inspirați de calitatea și expresivitatea imaginii realiste semnate de Angliei Deca. Deși, după opinia noastră, transpunerea cinemato

grafică a operei lui Sado- veanu cere alt tip de imagine apt să comunice mai fidel dimensiunile poetice ale universului scriitorului.Dincolo de noblețea ideii lui centrale (jertfa pe altarul luptei de clasă și capacitatea ei de a se grefa in conștiințele generației tinere), idee pe care am fi dorit-o mai unitar stilistic, mai bogat urmărită și orchestrata — miza cea yimportantă a acestui ~ ' ră-mine atracția exercitată de actori : hazul, apreciat de public, al lui Mihai Mereu- ță. chipul expresiv, grav și blind al lui Remus Mărgi- neanu, spontaneitatea și firescul, farmecul robustețe! Andei Onesa, ironia secretă a jocului lui Florin Zam- firescu. căldura privirii lui Octavian Cotescu. In sfir- șit : arta compoziției lui Mircea Albulescu — o compoziție minuțioasă și pregnant decupată prin mișcări incete și încetinite, în sfirșit, prezența in rolul principal a lui Mircea Dia- eonu. Este o reală plăcere să urmărești chipul lui cind destins, luminat de idee, cind concentrat, preocupat. neliniștit de o dilemă, să sesizezi cu aceeași plăcută surpriză forța talentului lui de a individualiza situații și replici comune. prin mici gaguri, gesturi și moduri foarte personale de rostire, să te lași emoționat de arta lui deliberat antipatetică.Avind în centru protagoniști tineri. ..Vacanța tragică" e un film recomandabil nu numai tinerilor peste. dar și celor pină la virsta de 16 ani. Singura ..contraindicație" s-ar referi la cei care iubesc în mod deosebit, dincolo de intimplări, universul spiritual și sunetul aparte al operei sadoveniene și care, nu avem dubii, văzind filmul vor rămine cu nostalgia acelei mari ecranizări pe care o merită opera sa- doveniană.Să-i consolăm și să ne consolăm, exprimindu-ne speranța că, odată cu trecerea timpului, cu maturizarea conștiinței artistice a creatorilor, odată cu progresul și cristalizarea mijloacelor de expresie și cu progresul în direcția unui limbaj cinematografic al filmului românesc, opera lui Sadoveanu va beneficia de ecranizări pe măsura valorii. adincimii și monumentalității sale.
Natalia STANCU

-
*
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încheierea lucrărilor adunării generale 
a Academiei de științe agricole și silviceMarți au luat sfirșit lucrările adunării generale a Academiei de științe agricole și silvice dedicate stabilirii măsurilor pentru folosirea eficientă a resurselor in vederea creșterii producției agroalimentare și a randamentelor consumurilor energetice. Dezbaterile au evidențiat acțiunile concrete care urmează a fi Întreprinse pentru sporirea contribuției cercetării științifice la mărirea producției agricole și silvice in condiți’lc reducerii consumurilor de materii prime, energie și combustibil. In a- cest sens, adunarea generală a adoptat un plan de măsuri pe perioada 1979—1980 și a adus îmbunătățiri proiectelor de plan pe perioada 1981—1985 și in perspectivă.Participanții au adoptat o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu. in care se exprimă angajamentul tuturor lucrătorilor de pe tărîmul cercetării științifice și al invățămîntului agronomic superior de a depune toată priceperea și puterea lor de muncă pentru ca agricultura și silvicultura să se dezvolte in ritmuri înalte.Orientind efortul de cercetare spre obținerea de noi soluții pentru reducerea consumului de energie și combustibil concomitent cu creșterea

S-au încheiat lucrările seminarului „Accesul tineretului 
la muncă și participarea la viața publică1*

• Teatrul National (sala mică) : 
A treia țeapă — 18,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Concer
tul capodoperelor. Quartetul „Phi- 
larmonia" — 20.
• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19.
• Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.
• Teatrul Mic : Nu sint Turnul 
Liftei (premieră) — 19,30.
• Teatrul de comedie : Opus 
unu... singur — 19,30.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Serenadă tîrzie — 19,30.
• Teatrul Tineretului Piatra Neamț 
(la sala Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra” din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Mihal Viteazu — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe un picior de plat 
— 18,30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase” (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19,30. (sala Vic
toria) : Nevestele vesele din 
Boema — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Bu
nica se mărită — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă” : Cine 
se teme de crocodil ? — 10.
• Teatrul „Țăndărică” : Ninlgra 
și Aligru — 17.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Cercul In patru colțuri — 19,30.

Marți după-amiază s-au încheiat. Ia Costinești, lucrările seminarului privind „Accesul tineretului la muncă și participarea la viața publică’", organizat de Programul european al Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare socială, în colaborare cu Centrul de cercetări pentru problemele tineretului din țara noastră.La seminar au participat delegați din partea unor organisme guvernamentale și neguvernamentale, cercetători in problemele tineretului, reprezentanți ai unor organizații de tineret din 19 țări ale Europei.Lucrările seminarului, desfășurate lntr-o atmosferă de prietenie și cooperare, au facilitat realizarea unui amplu schimb de experiență și opinii
-> SPORT • SPORT • SPORT © SPORT

ECOURI DUPĂ ^.CUPA MONDIALĂ" LA GIMNASTICĂ

NADIA și EMILIA 
elogiate pe măsura frumosului lor succesCum era firesc și de așteptat, „Cupa mondială’* * la gimnastică — întrecere desfășurată la Tokio intre 2 și 4 iunie •— este comentată cu lux de amănunte de corespondenții agențiilor internaționale de presă. Și, tot cum era firesc și de așteptat, comentariile evidențiază triumful excelentelor noastre gimnaste în concursul special pe aparate — in, care au cucerit, după cum s-a anunțat, toate cele patru medalii de aur (două Nadia Comăneci și două Emilia Eberle), plus o medalie de argint și una de bronz.Ziarul „Mainlohi Shlmbun" din Tokio scrie : „Românca Nadia Co- jaăneci a fermecat pur șl simplu pe ,-ipectatori cu noul său exercițiu la col, ’n care dublul salt înapoi și naltul de 720 de grade au tăiat respirația asistenței. In felul acesta, Nadia a obținut nota 10 la sol, a 27-a notă maximă din cariera sa sportivă".In comentariul ziarului .Japan Times" se remarcă performanta tinerei gimnaste românce Emilia Eberle, despre care se afirmă că „a cîștigat medalia de aur la bîrnă cu un exercițiu strălucitor".„Românca Nadia Comăneci, cu un uluitor exercițiu la sol șl o dublă notă de 10, a dat o strălucire aparte ultimei zile a -Cupei mondiale- do gi/nnastică de la Tokio" — se scrie 
irț nmentariul agenției U.P.I.* fața exigenților spectatori niponi — relatează corespondentul 
agenției REUTER — Nadia Comăneci a demonstrat aceeași înaltă formă sportivă ce a consacrat-o triplă campioană olimpică la Montreal. La fel de bine s-a prezentat și compatrioata sa Emilia Eberle, o foarte tînără și talentată gimnastă, ciștigătoare, de asemenea, în două probe".Comentatorul agenției A.P. notează : „în fața unui public entuziasmat, Nadia Comăneci a fost superbă, atingind din nou perfecțiunea in exercițiul la sol".

ÎN DIVIZIA A LA FOTBAL
• Meciurile etapei de azi Încep la ora 17,00 • Partida 
Steaua — Dinamo se transmite direct și integral pe micul 

ecranAstăzi se dispută meciurile etapei a 31-a din divizia A la fotbal. Pentru a răspunde interesului amatorilor de fotbal care doresc să vizioneze pe micul ecran confruntarea derbi dintre echipele Steaua și Dinamo, și ținind seama de cerința încadrării transmisiei respective in programul TV, in această etapă meciurile încep mai devreme cu o oră și jumătate — adică la 17,00 (în loc de 18.30 cum se anunțase).Iată programul complet al etapei :In Capitală sint programate două jocuri, care se vor disputa pe sta

continuă a producției — se arată 'n telegramă — oamenii de știință vor lupta pentru o producție cit mai mare cu cheltuieli materiale și de muncă cit mai reduse.Vom folosi cu toată răspunderea noul cadru organizatoric, creat prin constituirea consiliilor unice agroindustriale, pentru a aplica in practică noile realizări ale științei, astfel incit aceasta să acționeze ca un mijloc de producție de primă importanță și să contribuie la îndeplinirea idealurilor de progres economic și social al țării noastre.Mobilizați de permanentul dumneavoastră exemplu de dăruire pentru dezvoltarea patriei noastre, in- tîmpinînd cu entuziasm marile evenimente ce au loc în acest an — cea de-a 35-a aniversare a eliberării patriei și cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, participanții la adunarea generală a Academiei de științe agricole și silvice vă asigură, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vor munci cu dăruire și entuziasm pentru a-și aduce contribuția lor Ia realizarea țelurilor mărețe de propășire a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România. (Agerpres)

privind modalitățile de soluționare a problemelor tinerei generații, creșterea contribuției tuturor factorilor, care acționează pe plan național, precum și a Organizației Națiunilor Unite, Ia formarea și promovarea tineretului în viața societății, la sporirea rolului tinerei generații în lupta pentru o lume mai bună și mai dreaptă.In ultima zi a lucrărilor, participanții au adoptat, prin consens, raportul final al reuniunii.în încheierea seminarului a luat cuvintul Peter Kuenstler, reprezentantul secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, și Marin Vladimir, directorul Centrului de cercetări pentru problemele tineretului din țara noastră.

Sub titlul „De două ori «10» pentru Nadia", reporterul agenției D.P.A. scrie : „Gimnasta preferată a celor peste 13 000 de spectatori prezenți in tribunele de la «Yoyogi» din Tokio a fost românca Nadia Comăneci. Triumful românesc a fost rotunjit de Emilia Eberle, victorioasă la paralele și la bîrnă".Celelalte comentarii scot în relief, pe lingă succesul total în concursul special pe aparate, și performanța tinerei Emilia Eberle care a cucerit medalia de argint în concursul la individual compus, concurs cîștigat de către la fel de tînăra gimnastă sovietică Stela Zaharova. La individual compus, așa cum se știe, Nadia Comăneci — deși a avut notele cele mai mari la trei din cele patru aparate — a ocupat numai locul al patrulea, din pricină că a fost notată cu 9,30 la paralele, ca urmare a faptului că a căzut și a ratat exercițiul. S-a lntîmplat la Tokio ceea ce explica antrenorul Bela Karoly Intr-un recent interviu acordat ziarului nostru : „Exercițiul nou al Nadiei este foarte spectaculos, dar foarte dificil și riscant. Mai cu seamă acel «salt Comăneci» in variantă nouă cere o precizie de centimetri, chiar de milimetri ; o foarte mică imprecizie provoacă inevitabil căzătura. Noul exercițiu trebuie deci repetat și lucrat mult, pină la automatizare".Fără îndoială că, ambițioasă șl muncitoare cum o știm, Nadia noastră va lucra cu sîrg și încredere pentru a ajunge la necesara perfecționare a exercițiului ei nou — cel mal greu și mai spectaculos din lume la ora actuală. Să nu pierdem din vedere, „Cupa mondială" n-a «fost declt o etapă (trecută cu un frumos bilanț) pe un Itinerar de pregătire și concursuri care a avut la un capăt campionatele europene de la Copenhaga, este marcat In continuare de campionatele mondiale (decembrie — Dallas) și se încheie cu competiția cea mai importantă : Olimpiada 1980 I 

dioane diferite : Steaua — Dinamo pe stadionul „Steaua" ; Sportul studențesc — C.S. Tirgoviște pe stadionul „Autobuzul" (drumul Găzarilor — Șos. Giurgiului).Celelalte întîlnirl ale etapei Politehnica Timișoara — F.C. Baia Mare ; A.S.A. Tg. Mureș — Olimpia Satu Mare ; Gloria Buzău — F.C. Argeș ; Universitatea Craiova — Corvinul Hunedoara ; S.C. Bacău — U.T. Arad ; Jiul — Politehnica Iași ; F.C. Bihor Oradea — Chimia Rm. Vîlcea.

Cronica zilei
întrevedere. Tovara?ul comei Burtică, viceprim-ministru. ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit, marți dimineața, pe general Octavia- no Massa, secretar general în Ministerul Minelor și Energiei al Republicii Federative a Braziliei, care face o vizită in țara noastră.In timpul Întrevederii au fost discutate probleme privind colaborarea economică româno-braziliană.A participat Alexandru Mărgări- tescu, prim-adjunct al ministrului.Cu ocazia Zilei naRecepții.ționale a Danemarcei, ambasadorul acestei țări la București, Axei Serup, a oferit marți seara o recepție.Au participat tovarășii Virgil Teo- dorescu, vicepreședinte al Marii A- dunări Naționale. Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, reprezentanți ai unor instituții centrale, oameni de cultură și artă.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.

★Ambasadorul Indiei la București, Asok Kumar Ray, a oferit marți o recepție, cu prilejul vizitei pe care o efectuează In țara noastră viceprim- ministrul și ministrul apărării al Indiei, Jagjivan Ram.Au luat parte general-colonel Ion Coman, ministrul apărării naționale, general-locotenent Gheorghe Gomo'u, adjunct al ministrului și secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, generali și ofițeri superiori, șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, atașați militari, alți membri ai corpului diplomatic.
★Marți a sosit în Capitală Samih El-Baba, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Liban în Republica Socialistă România.

SSSÎUne aula Universității din București s-au desfășurat marți lucrările unei sesiuni științifice dedicate sărbătoririi a 200 de ani de la nașterea lui Gheorghe Lazăr, personalitate de frunte a invățămîntului și culturii românești, la care au participat academicieni, cadre didactice universitare, cercetători științifici, stu- denți și elevi.Lucrările sesiunii, organizată de Ministerul Educației și Invățămintu- lui și Academia de științe sociale și politice, au fost deschise de acad. Ion Coteanu, decanul Facultății de limbă și literatură română a Universității din București.Au fost prezentate comunicările : „Gheorghe Lazăr — omul și opera" — prof. dr. docent Stanciu Stoian, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România . „Gheorghe Lazăr — ctitor al invă- țămintului modern românesc" — prof, dr. docent Anghel Manolachc ; „Gheorghe Lazăr ’— militant pentru unitatea românilor în revoluția de la 1821, condusă de Tudor Vladimires- cu“ — dr. Dan Berindei, cercetător principal la Institutul de istorie „Nicolae Iorga" ; „Gheorghe Lazăr — precursor al invățămîntului tehnic. Valorificarea tradițiilor înaintate in dezvoltarea și perfecționarea școlii superioare tehnice de astăzi" — acad. Radu Voinea ; „Obiectivele învățământului românesc in contextul revoluției științifico-tehnice contemporane, al edificării societății socialiste multilateral dezvoltate" — prof, dr. docent Suzana Gâdea, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, ministrul educației și invățămîntului.
★La Institutul de istorie „Nicolae Iorga" din București s-au desfășurat, marți, lucrările sesiuni științifice dedicate aniversării a 35 de ani de la eliberarea patriei» Lucrările reuniunii au fost deschise de prof. dr. Ștefan Ștefânescu, directorul institutului, decanul Facultății de lstorie-filozofie a Universității din București.Comunicările și dezbaterile au subliniat în mod pregnant rolul Partidului Comunist Român, care, realizînd o largă unitate în jurul clasei munc'- toare a tuturor forțelor democratice și progresiste, a condus poporul la victoria insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste din august 1944. A fost evidențiat faptul că memorabilul act de acum 35 de ani a reprezentat împlinirea idealurilor poporului nostru de libertate și independentă națională, ale luptei sale pentru păstrarea ființei naționale, deschizînd o nouă eră în istoria României, de profunde transformăr1 democratice, revoluționare.Sub egida ConsiliuluiVernisaj.Culturii și Educației Socialiste, la Muzeul Banatului din Timișoara a avut loc marți vernisajul unei expoziții a afișului britanic.Au fost de față membri ai Amba- • adei Regatului Unit al Marii Britanii șl Irlandei de Nord la București.
★Cu prilejul Zilei naționale a Suediei, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat marți o manifestare culturală. în cadrul căreia ziaristul Neagu Udroiu a prezentat impresii de călătorie din această țară. In continuare a fost vizionat un film documentar suedez.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, un numeros public.Au fost prezenți Lars Erik Heds- trom, ambasadorul Suediei la București, membri ai ambasadei.(Agerpres)

Ședința Comisiei permanente C.A. t. R. pentru colaborare 
in domeniul industriei alimentareLa Constanța a avut loc ședința a 32»a a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare în domeniul in- | dustriei alimentare. Au participat de- : legațiile Bulgariei, Cehoslovaciei. Cu- i bei, R. D. Germane, R. P. Mongole, Poloniei. României. Ungariei, U.R.S.S., j precum și delegația R.S.F. Iugoslavia, in conformitate cu convenția dintre C.A.E.R. și guvernul acestei țâri.In centrul lucrărilor a fost situată analiza stadiului realizării acțiunilor de colaborare din Programul special de colaborare pe termen lung în domeniul agriculturii și industriei alimen- ; tare, adoptat, anul trecut, la sesiunea Consiliului de la București.Comisia a convenit proiectul Convenției generale privind colaborarea dintre țările interesate membre ale C.A.E.R. în perfecționarea tehnologiei și tehnicii existente, precum și

BULETIN RUTIER
Informații de Ia Inspectoratul General al Miliției, 

Direcția circulație

Din nou despre excesul 
de vitezăDe cele mai multe ori, viteza provoacă accidente din pricina neco- relării ei cu întregul ansamblu de împrejurări și factori în condițiile traficului tot mai intens și, îndeosebi, nereducerii ei înainte de curbe, precum și pe porțiunile de drumuri unde suprafața carosabilă este umedă. Așa, de exemplu, în apropiere de comuna Prigor, județul Caraș-Severin, șofe- i rul Gheorghe Creniceanu nu s-a i putut înscrie într-o curbă cu auto- 1 utilitara 21—IID—3444 din cauza vi- i tezei ridicate de rulare, izbindu-se lateral de autotroliul nr. 21—CS—446 i care venea din sens opus. Trei pasageri din autoutilitară și-au pierdut viața.La cîteva zile după acest accident s-a petrecut un alt eveniment din aceeași cauză, soldat cu doi morți și doi răniți. în județul Ialomița. Cir- culind cu viteză excesivă pe o porțiune cu mizgă de pe șoseaua Slobozia — Călărași, șoferul Oprea Ion a derapat cu autocamionul nr. 21— IL—1736, acesta fiind proiectat succesiv în doi pomi de pe marginea drumului.Ușurința cu care este tratată de unii conducători auto necesitatea a- daptării permanente a vitezei autovehiculului la cerințele concrete ale circulației (cerințe ce se schimbă necontenit. dar care trebuie sesizate de șofer) este demonstrata elocvent de frecvența ridicată a accidentelor rutiere din cauza excesului de viteză. In ultimele zile, din această cauză au avut loc 17 accidente soldate cu 6 morți și 25 de răniți grav.Odată cu sezonul estival, valorile de trafic se situează la niveluri tot mai ridicate, ceea ce înseamnă șosele a- glomerate, mers în coloană și, implicit. scăderea vitezei medii de deplasare. De aici, necesitatea unei judicioase programări a timpului de . deplasare (in funcție de distanță, intensitatea traficului, starea autovehiculului), folosirii pe cit posibil a arterelor neagiomerate și încadrării într-ijn regim constant de mers în raport de condițiile de rulare. In nici un caz nu trebuie recurs la excese i de viteză, pentru că esențială este nu economisirea unor eventuale 10—15 minute, ci ajungerea cu bine la destinație 1

Prioritatea pietonilor 
nu este facultativă !Orice conducător auto cunoaște că j la trecerile semnalizate cu indicatoa- i re și marcaje, pietonii au prioritate de traversare. Din păcate, nu toți I șoferii înțeleg să respecte această ; obligație — nu numai legală, dar și J de etică rutieră — ceea ce nu o dată j se soldează cu urmări dintre cele mai I grave. In comuna Săliște, județul Sibiu, șoferul Vasile Dorobanțu, cu , autovehiculul nr. 23—B—3223, nu a ; acordat prioritate la o bunică și o
- ".... -ZZZZ
cinema

• Un trecător în ploaie : SALA 
PALATULUI — 16,30, BUCUREȘTI 
— 14; 16; 18,15; 20,30, LUCEAFĂ
RUL — 14; 16,15; 18,30: 20,30, la 
grădină — 21,15.
• Severino : SCALA — 14,30;
16,30; 18,30; 20,30, FESTIVAL —
14,30; 16; 18,15; 20,30.
• Aleargă după mine ca să te 
prind : PATRIA — 14; 16,15; 18,30; 
20,45v FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 
13,43; 18; 20,15, CAPITOL — 14; 
16,15; 18.30; 20.45, la grădină — 21.
• AI cincilea anotimp : TIMPURI 
NOI — 15: 17.30; 20.
• 101 dalmațieni — 9.30: 11,15; 13; 
14,45, Mingea strălucitoare — 
16.30; 18.15. Din nou împreună — 
20 : DOINA.
• B.D. în alertă : CENTRAL — 
15; 17,30; 20.
• Inocentul : ARTA — 9: 11.30;
14; 17; 19,30, la grădină — 21. GIU- 
LEȘT1 — 9; 11,30; 14: 17; 19.30.
• O dramă la vînătoare : VICTO
RIA — 15: 17,30; 20.
• Rodeo : CINEMA STUDIO — 
10: 12: 14; 16.15: 18.30; 20.30, EX
CELSIOR — 9; 11.15; 13.30: 15,45; 
18; 20.15.
• Vestul sălbatic : FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20.15. AU
RORA - 9: 11,15; 13.30; 15.45: 18; 
20. la grădină — 21. GRĂDINA 
BUZEȘTI — 21.
• Evadarea : DACIA — 9; 11,15 ; 
13.30; 15,45; 18: 20.
• Vacanță tragică : FLAMURA — 
9: 11.15; 13.30: 15.45: 18: 20. ME
LODIA — 9; 11,15: 13‘.30: 15.45; 18; 
20,15.
• Să prinzi o stea căzătoare : 

crearea de noi tehnologii și tehnici pentru piscicultura industrială in ape dulci.Au fost precizate programele de i colaborare tehnico-științifică pină în : 1990 in perfecționarea tehnologiilor și I tehnicii existente și crearea de noi ' tehnologii și tehnici în industria cărnii, zahărului și conservelor, pentru realizarea cărora vor fi pregătite proiectele convențiilor corespunză- i toare.In cursul ședinței a fost efectuat un valoros schimb de experiență în legătură cu noile forme organizatorice ale legăturii științei cu producția în. țările membre ale C.A.E.R., care să permită accelerarea introducerii realizărilor tehnico-științifice în Industria alimentară a acestor țări.Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de lucru și în spiritul unei înțelegeri depline.

nepoată, care traversau drumul pe culoarul marcat, provoclndu-le vătămări corporale grave. In județul Mureș, pe drumul național 15, tot într-o localitate rurală, Elena Peșteanu a accidentat mortal cu autoturismul, un minor care traversa șoseaua pe trecerea semnalizată.Nu-i mai puțin adevărat că sînt și pietoni care nu iau măsuri pentru a preveni accidentarea lor. Greșit este procedeul acelor pietoni care pornesc pe culoarul de traversare fără să se asigure în prealabil că au fost remarcați de conducătorii auto care se apropie și că autovehiculele | reduc viteza, existînd certitudinea opririi lor. Este posibil ca dintr-un I motiv sau altul un conducător auto să nu observe la timp culoarul de I traversare pentru pietoni, să se de- ' fecteze frîna sau autovehiculul să patineze din pricina frînării bruște ■ pe un drum umed.
Atenție, bicicliști!Nu este cu nimic exagerată constatarea că un biciclist trebuie să cunoască tot atîtea reguli de circulație (și tot atit de bine) ca și un conducător auto. In ultima perioadă, aproape zilnic s-a comis cîte un accident din pricina bicicliștilor. In municipiul Timișoara, biciclistul Mircea Troian s-a angajat în viraj la stingă fără să se asigure, apărînd pe neașteptate în fața unui tramvai. Trebuie subliniat că trei din cinci accidente din culpa bicicliștilor se clatoresc efectuării virajelor la stingă fără să se asigure, împrejurare in care apar instantaneu fie înaintea unor autovehicule din urma lor, fie a celor care se apropie din sens opus. Multe accidente se produc în timpul deplasării pe timp de noapte cu biciclete neechipate cu far și „oclii de pisică", din care cauză șoferii nu le pot distinge, indeosebi cînd vederea le este stînjenită de lumina autovehiculelor din sens opus. Mai sint cazuri cînd șl bicicliștii accidentează pietoni. Recent, in comuna Livezile, județul Bistrița-Năsăud, un ! biciclist a lovit o femeie.Iată, așadar, că meritul pe bicicletă comportă tot atîta răspundere, ■ atenție și spirit de prevedere ca și conducerea oricărui alt vehicul.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 7, S 
și 9 iunie. în țară : Vreme răcoroasă 
în primele zile apoi se va încălzi ușor. 
Cerul va fi. variabil. Vor cădea averse 
izolate de ploaie, îndeosebi în estul țării, 
precum și în zonele de deal și de mun
te. Vînt moderat cu intensificări de 
scurtă durată. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, iar 
maximele între 18 și 28 de grade, local 
mai ridicate la sfîrșitul intervalului. 
IzoLat, condiții de grindină. In Bucu
rești : Vreme răcoroasă în primele zile, 
apoi în încălzire. Cerul variabil favo
rabil ploii de scurtă durată. Vînt po
trivit.

GRIVITA — »: 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină 
— 21.
• O zi de noiembrie — 11,4!L Un 
condamnat la moarte a evadat — 
14. Patru fete într-o curte — 16.15. 
Poliția mulțumește — 18,30; 20,30 ; 
CINEMATECA.
• Cum se trezește o prințesă : 
BUCEGI — 14; 16; 18; 20,15.
• Vis de ianuarie : BUZEȘTI — 
15,30; 17,30; 20.
• A fost regăsită compania a 7-a:
FLOREASCA — 9; 10.45: 12,30;
14.15; 16; 18; 20. MIORIȚA — 9; 
11; 13,15; 15.30; 17,45; 20, GRĂDINA 
TITAN — 21.
• înarmat si foarte periculos : 
VOLGA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.
• Falansterul : FLACĂRA — 16,30; 
19,30.
• Dansul tobelor : GLORIA — 9; 
12: 16; 19, TOMIS — 9.15 12,30; 
15.45; 19, la grădină — 21.
• Un om în loden : LIRA. — 15,30; 
18; 20.45, la grădină — 20,46:
• Addio piccola mia : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20.
• Fortăreața invizibilă : FEREN
TARI — 15.30; 17,30; 19,30.
• Praf sub soare : COTROCENI
— 15; 17.30: 20.
• Nea Marin miliardar : PACEA
— 14; 16: 18; 20.
• Expresul de Buftea : VIITO
RUL — 15,30: 17,45; 20.
• Inspectorul si braconierii : 
POPULAR — 16: 18; 20.
• Clipa : MUNCĂ — 15: 19.
• Brațele Afroditei : COSMOS — 
15.30: 17,45; 20.
• Al patrulea stol : PROGRESUL
— 16: 18: 20.
• Napoli se revoltă : GRĂDINA 
BUCEGI — 21.
• Cobra : GRĂDINA FLACĂRA 
— 21.

Din viața partidelor 
comuniste si muncitorești
PARTIDUL ELVEȚIAN AL MUNCII :

Program politic de acțiune 
în vederea alegerilor generale

Conferința națională a Partidului Elvețian al Muncii (P.E.M.) a 
adoptat zilele acestea Programul politic de acțiune, elaborat, potrivit 
hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres al partidului, cu scopul de a 
servi atit ca o platformă electorală a comuniștilor elvețieni la alege
rile parlamentare ce vor avea loc in luna octombrie, cit și ca o că
lăuză in activitatea lor de viitor. Redăm mai jos extrase din acest 
program.Aprsciindu-se că viitoarele alegeri se vor desfășura într-o situație economică și politică foarte diferită de aceea existentă la alegerile precedente, în document se arată : De patru ani, consecințele crizei care zdruncină sistemul capitalist — criza în același timp conjuncturală și structurală — se fac simțite și în Elveția. Un anumit număr de întreprinderi mici și mijlocii au dispărut. Unele regiuni ale țării și anumite industrii au grave dificultăți. Oamenii muncii și familiile lor suportă povara. îndeosebi muncitorii imigranți, femeile și tinerii sînt principalele victime ale acestei situații. In ultimele luni, numărul muncitorilor afectați total sau parțial de șomaj este în creștere. Tinerii au din ce în ce mai multe dificultăți în găsirea unei ocupații care să răspundă aspirațiilor lor. Această situație este folosită de către deținătorii marelui capital, in special ai capitalului financiar, pentru a accelera și mai mult concentrarea în toate sectoarele și a-și Întări dominația asupra întregii vieți economice și politice a țării.Pentru a impune această politică contrară intereselor naționale, cercurile conducătoare ale țării nu ezită să lovească în drepturile democratice. Refuzul de a atribui slujbe din cauza opiniilor politice ale solici- tanților se accentuează.în continuare, analizîndu-se activitatea P.E.M., în document se arată : în cursul întregii legislaturi care ia sfîrșit, Partidul Elvețian al Muncii a dus, ca și în trecut, o luptă activă în parlament și în afara parlamentului pentru a apăra interesele poporului și țârii. Această luptă, care a contribuit la eșecul în mai multe domenii al politicii marelui capital și puterii executive, ar fi fost și mai eficace dacă ar fi fost dusă de către forțele unite ale stingii.Transformările sociale preconizate de P.E.M., mergînd pină la trecerea de la societatea capitalistă la o societate socialistă și la construirea socialismului, nu pot fi decit o dezvoltare generală a democrației — se spune in document. Poporului și numai lui ii revine sarcina să definească în mod democratic, în fiecare etapă, forma și conținutul «<>- cietății. P.E.M. n-ar putea să propună un model prefabricat.Pe linia democratizării, P.E.M. revendică consolidarea și perfecționarea unor drepturi democratice, cum sînt dreptul la muncă, la instruire, la locuință : dreptul muncitorilor la control în întreprindere. P.E.M. luptă pentru o programare democratică a economiei, elaborată de' muncitori și organizațiile lor, la toate eșaloanele.Partidul Elvețian al Muncii revendică o politică economică menită să \ corespundă necesităților țării și ale locuitorilor ei ; condiția prealabilă este controlul democratic al puterii marelui capital și limitarea lui. Trebuie să se ia măsuri eficace pentru a se efectua investiții productive ; să se controleze operațiunile asupra devizelor și să se ia măsuri împotriva desființării aparatului de

• Omul cu muc*  de fler : GRA
DINA FESTIVAL — 21.
• Inspectorul Harry : GRADINA 
PARC HOTEL — 21.

teatre 

producție și transferului său în străinătate ; să se ducă o politică de comerț și de credit pe termen lung cu statele necapitaliste ; să se exercite un sprijin controlat al regiunilor și ramurilor economice in mod deosebit afectate de criză ; să se sprijine ramurile economice in creștere, mai ales întreprinderile mici și mijlocii. P.E.M. cere o politică fiscală democratică.Partidul Elvețian al Muncii revendică naționalizarea întregului proces de producție, de import și de exploatare a energiei. El se pronunță pentru o concepție globală a energiei cuprinzînd utilizarea planificată a surselor energetice actuale și țioi.în vederea îmbunătățirii nivelului de trai al populației, P.E.M. preconizează o politică salariată activă, pentru a proteja și a ridica puterea de cumpărare a salariaților. El luptă pentru eliminarea măsurilor discriminatorii de pe piața muncii care lovesc cel mai aspru pe muncitorii străini ; pentru egalitatea in drepturi a femeii in toate domeniile, pentru emanciparea și eliberarea ei ; pentru o politică eficace a sănătății și pentru un sistem generalizat de asigurări sociale.P.E.M. luptă pentru o reformă a Sistemului de educație, care să ducă la desființarea oricăror forme de discriminare în școală, la democratizarea metodelor de învățămînt ; pentru o dezvoltare multilaterală și înnoitoare a creației artistice, pentru acces larg al maselor la cultură, pentru o participare critică și creatoare a publicului.P.E.M. luptă pentru apărarea statului elvețian neutru împotriva oricărui agresor. Pentru aceasta, se impune o apărare națională exclusiv defensivă, independentă de blocurile militare.în domeniul vieții internaționale, Partidul Elvețian al Muncii se pronunță și militează pentru o politică externă activă in âlttjba păcii și destinderii, pentru universalizarea relațiilor externe ale Elveției, pentru intrarea ei ni O.N.U., pentru colaborarea cu statele neutre și independente de bloguri și pentru desființarea blocurilor- 'militare existente. P.E.M. consideră că este necesar sa se plm» pe primul plan 'grija' de a apăra și întări politica de coexistență pașîiică, de destindere și de pace, de securitate europeană și mondială, bazată pe dezarmare. Aceasta implică, necesitatea de a sprijini toate inițiativele constructive și cerința ca- SUveția însăși să ia inițiative proprii, respecting, desigur, neutralitatea de stat.Elveția a participat activ la pregătirea Conferinței de la Helsinki, la conferința propriu-zisă și la semnarea Actului final, ca. și ia reuniunea de la Belgrad. Ea va trebui să fie la fel de prezentă și la reuniunea de la Madrid, pentru care de altfel a și elaborat un proiect de procedură vizind reglementarea pașnică a problemelor litigioase.P.E.M. subliniază necesitatea unei participări active a Elveției la ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare, fără nici o discriminare și respec- tindu-se suveranitatea lor in domeniul politic, economic și social.în contextul luptei popoarelor împotriva marilor monopoluri, P.E.M. cere stricta respectare . a suveranității politice și economice a statelor, inclusiv în materie de naționalizări, de alegere a sistemului social, de utilizare a materiilor prime ; acceptarea fără rezerve de către Elveția a rezoluției O.N.U. din 1974 în favoarea unei „noi ordini economice mondiale’’ ; acordarea unui ajutor real pentru dezvoltare, care sâ nu mai aepindă de interesele și protecția investițiilor private, și să fie extins, de asemenea, la țările care au ales o cale socialistă de dezvoltare ; respectarea legislațiilor țărilor „lumii a treia” în materie de comerț de devize și de restricție a traficului capitalului ; măsuri riguroase pentru a Împiedica folosirea armelor elvețiene împotriva popoarelor lumii a treia : organizarea unei cooperări științifice și tehnice cu respectarea opiniilor partenerilor și permițînd un transfer tehnologic in condiții acceptabile ; definirea unei noi politici petroliere implicînd sfirșitul dominației trusturilor multinaționale asupra carburanțiior și stocurilor strategice ale Elveției, crearea unei societăți naționale și controlată în mod democratic, care să poată coopera direct cu statele producătoare.în încheierea documentului se subliniază : P.E.M. este convins că nu s-ar putea progresa in sensul acestor obiective fără o politică de largă alianță cu organizațiile politice de stingă și sindicale, colaborare care, desigur, nu exclude critica reciprocă.
• URMELE UNUI „VI

ZITATOR" EXTRATERES
TRU. Uriașa depresiune Popi- gai, de pe țărmul Mării Laptev (Oceanul înghețat de Nord), a stîrnit un interes deosebit oamenilor de știință sovietici, oare, după studii îndelungate, au ajuns la concluzia că este vorba de o căldare formată în urma Impactului cu Pământul al unui meteorit gigantic. Diagonala depresiunii formate în scoarța terestră fiind de 100 de km., s-a calculat că „vizitatorul" extraterestru a avut un diametru de circa 1 500 metri. Uriașa energie eliberată in timpul impactului, comparabilă cu cea degajată în timpul exploziilor nucleare subterane, este atestată de numeroasele fisuri din scoarța terestră, ca și de înfă

țișarea neobișnuită a multor minerale. La locul impactului au apărut și formațiuni sticloase. ceea ce a constituit, de altfel. unul din argumentele in legătură cu căderea unui meteorit pe Pămint.
• „GOBARUL" - 

SURSĂ DE ENERGIE, în opinia specialiștilor Indieni, în momentul de față, unica modalitate accesibilă de aprovizionare a satelor din patria lor cu energia necesară este așa-numi- ta metodă „gobar" (go semnifi- cînd, în limba hindi, vacă, iar bar — îngrășămint). în esență, metoda constă in extragerea bio- gazului rezultat din fermentarea gunoiului cornutelor în gropi adinei de cîțiva metri, închise ermetic. Gazul degajat, captat în recipiente metalice speciale, este destinat alimentă

rii generatoarelor electrice. Experiențele efectuate demonstrează că o mică instalație „gobar" furnizează zilnic pină la 2 metri cubi de gaz. Materia rămasă constituie un excelent îngrășămint pentru agricultură. în India, țară în care există 575 936 de sate și circa 280 milioane cornute mari, această metodă ar furniza, potrivit aprecierilor, jumătate din cantitatea de energie necesară în zona rurală.
• ANESTEZIE CU E- 

LECTRICITATE. Cercetătorii de la Institutul de medicină și de la catedra de radiotehnică a Institutului de aviație din Kuibîșev au recurs la stimularea electrică a unor terminații nervoase pentru obținerea de anestezii eficiente. Pe pielea bolnavilor au fost plasați elec

trozi prin care s-a trecut un curent provenit de la un generator special, atit de mic incit poate fi transportat in mină. După 15—20 de minute, durerea dispare complet timp de 3—4 ore, după care ședința de anesteziere poate fi repetată. Experimentată asupra unor pacienți operați pe cord, plâmini, abdomen etc., noua metodă n-a fost însoțită de nici un fel de fenomene secundare.
• PENTRU OBIECTE

LE PNEUMATICE. Aparatul din imagine — de fabricație franceză — este folosit pentru a umfla saltelele pneumatice, colacii de salvare sau... baloanele
de fotbal, această operațiune desfășurindu-se mai repede și fără efort fizic. Branșat la bricheta de la bordul automobilului, el este dotat cu un tub lung care se poate fixa în două poziții : de umflare sau dezumflare.

• SPITAL MOBIL, în cadrul tirgului de specialitate „Interhospital ’79". organizat la Diisseldorf (R.F.G.) s-au bucurat de apreciere micile spitale și cabinete medicale trans/ portabile, amenajate in containere. Fiind construite din moduli, amplasarea și amenajarea încăperilor sînt variabile și a- daptabile necesităților de moment. De altfel, micile spitale, a căror montare reclamă doar citeva ore, au fost concepute tocmai pentru intervenții de mare urgență, ca, de pildă, în cazul catastrofelor.
• ENCICLOPEDIA 

„BULGARIA". Academia de științe a R.P. Bulgaria editează o amplă enciclopedie despre această țară. Primul volum, 

recent apărut, conține 3374 articole. 1472 ilustrații, precum și 70 planșe color. Ansamblul volumelor este prevăzut a însuma 20 000 articole cuprinzind informații și date privind istoria statului bulgar, de la origini și pină în prezent.
• AȘEZARE PREISTO

RICĂ. Săpăturile arheologice efectuate în satul Beketinci din Croația au dat la iveală grupuri de locuințe cu o vechime de 4 000 de ani. Au fost găsite case avind mai multe încăperi, care i-au surprins pe specialiști mai ales prin faptul că acoperișurile lor nu sînt susținute de nici un fel de suporți. Obiectele aflate la fața locului — toporiști de piatră, vîrfuri de silex, răzui- toare, greutăți pentru cufundarea plaselor de pescuit, oale, bi

juterii — sugerează că locuitorii acestei așezări au fost în același timp agricultori, vinători, pescari și artizani.
• BACTERIILE DIN 

CALEA LACTEE Șl EPI
DEMIILE DE PE TERRA. Norii care înconjoară planeta Venus cuprind colonii de bacterii viî — este concluzia cercetărilor întreprinse de doi oameni de știință britanici de la Universitatea Cardiff. în ultimii doi ani, astronomii britanici au semnalat importanța vieții bacteriene în norii interstelari al Căii Lactee. Potrivit ultimelor cercetări, această viață bacte- riană ar putea explica. între altele. declanșarea anumitor epidemii pe Pămint.



PAGINA 6 SdNTEIA — miercuri 6 iunie 1979

COLOMBO TEL AVIV

LUCRĂRILE REUNIUNII BIROULUI DE COORDONARE 
AL TARILOR NEALINIATE»COLOMBO 5 — Trimisul special al Agerpres. Paul Diaconu. transmite : La Colombo au continuat, marți, lucrările reuniunii Biroului de Coordonare al țărilor nealiniate, In cadrul comitetelor politic și economic, Eforturile s-au concentrat în direcția definitivării ordinii de zi și a documentelor ce vor fi supuse dezbaterilor reuniunii la nivel ministerial. care urmează să fie deschise miercuri după-amiază.

Purtătorul de cuvînt al reuniunii, ambasadorul Ernest Corea, a anunțat că Iranul, Pakistanul, Surinamul și Grenada au prezentat cereri de aderare la mișcarea țărilor nealiniate, Potrivit procedurii obișnuite, aceste cereri vor fi supuse spra examinare și aprobare miniștrilor de externe ai țărilor care vor participa la Conferința ministerială a Biroului de Coordonare de la Colombo.
Agravarea crizei interne din Nicaragua
• Continuă confruntarea armată dintre forțele de eliberare 
națională și trupele guvernamentale • Capitala tării para

lizată de greva generalăMANAC-UA 5 (Agerpres). — în Nicaragua continuă confruntarea armată dintre forțele Frontului Sandinist de Eliberare Națională (F.S.L.N.) și unități ale Gărzii Naționale somoziste. Postul „Radio Sandino", citat de agenția Prensa Latina, anunță că au avut loc noi lupte în departamentele Nueva Segovia și Carazo. din nordul țării, precum și pe frontul sudic, unde insurgenții controlează de o săp- tămină o zonă de peste 100 kmp, denumită „teritoriu nicaraguan liber". Violente ciocniri au avut loc la Chinandega, Leon, în zona istmului Rivas, la Acopayo, Chichi- gaipa, San Antonio și Ei Vieio Totodată, in două cartiere ale capitalei au fost, ridicate baricade și au fost atacate patrule ale Gărzii Naționale.De luni, capitala este paralizată în urma grevei generale antidictato- riale declanșate la chemarea F.S.L1N. Mișcarea grevistă, sprijinită de toate forțele de opoziție, a cuprins activitatea economică și comercială, transporturile, băncile, școlile. Autoritățile au adoptat măsuri extreme de securitate, pentru a face față acestei ample acțiuni revendicative, prin care masele populare cer înlăturarea de la putere a

generalului Anastasio Somoza. A- genția Prensa Latina menționează că, în ultimele zile, familii ale unor înalți funcționari guvernamentali, oameni de afaceri și diplomați străini au părăsit Nicaragua in urma agravării crizei interne traversate de acest stat centro-ame- rican.WASHINGTON 5 (Agerpres). — Consiliul permanent al Organizației Statelor Americane (O.S.A.), reunit în sesiune specială la Washington, în cadrul Tratatului Interame- rican de Asistență Reciprocă (T.I.A.R.), a adoptat o rezoluție în care prevede trimiterea unei comisii a O.S.A. de observatori civili Ia frontiera dintre Nicaragua și Costa Rica, însărcinată cu prezentarea unui raport asupra situației din regiune.Consiliul nu a dat curs proiectului prezentat de reprezentantul regimului somozist din Nicaragua care cerea formarea unei comisii de anchetă. Acest proiect, întîlnind o opoziție manifestă, nu a mai fost supus nici .măcar la votRezoluția adoptată a fost prezentată de grupul țărilor andine, respectiv Ecuador, Bolivia, Peru, Columbia și Venezuela.
Preocupări privind reducerea consumului 

de energie și combustibilWASHINGTON 5 (Agerpres). — Ministrul de externe al Franței, Jean Franțois-Poncet, și-a încheiat vizita oficială de două zile la Washington, în timpul căreia a avut convorbiri cu președintele Jimmy Carter, cu vicepreședintele Walter Mondale, cu secretarul de stat Cyrus Vance, precum și cu alte oficialități americane.După cum ș-a anunțat oficial, în cadrul discuțiilor au fost abordate unele probleme, bilaterale și internaționale, un lac important ocupîn- du-1 cooperarea dintre cele două țări in vederea diminuării efectelor crizei de energie. în context, a avut loc un Schimb de vederi in legătură cu pozițiile celor două țări la apropiata reuniune la nivel îna’t de la Tokio a. principalelor state occidentale industrializate.Referindu-se la criza mondială de energie și la penuria de petrol pe Piață internă din S.U.A., președintele companiei „Standaid Oil of Indiana'1, John Swearingen, a declarat, in cadrul unui interviu televizat, că americanii vor trebui să plătească circa 50 de cenți în plus pe galonul de benzină față de prețul actual, înainte ca guvernul și societăți

le petroliere să poată pune în aplicare un program de exploatare a unor surse suplimentare de combustibil. John Swearingen, care deține și funcția de președinte al Institutului american al petrolului, a estimat că prețul benzinei va continua să crească în acest an și va spori cu 10—15 la sută în anul 1980.COLOMBO. — Consiliul pentru resursele de apă din Sri Lanka a a- nunțat crearea unei noi generații de mori de vînt, mai eficiente și la un cost mai scăzut decît cele testate cu cîtăva vreme în urmă. Realizarea a- cestor mori face parte din programul guvernamental de reducere a consumului energetic. Folosite în mediul rural, morile de vînt vor furniza energia necesară scoaterii apei din puțuri pentru consumul populației sau pentru sistemele de irigații. Programul respectiv va fi pus în aplicare începind de anul viitor. Primele experimente au arătat că, la o viteză a vintului de 10 mile pe oră, o moară de vînt poate să scoată zilnic, de la o adîncime de circa 7 metri, 40 000 galoni de apă.Proiectul de folosire a energiei eoliene este realizat împreună cu un grup de specialiști olandezi.

VIZITA DELEGAȚIEI P. C. R.TEL AVIV 5 (Agerpres). — Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., care întreprinde o vizită în Israel la Invitația Partidului Muncii și Partidului Mapam, a fost primită de Shimon Peres, președintele Partidului Muncii.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 'Partidului Comunist Român, au fost transmise un mesaj

de salut și urări de prosperitate șl pace poporului israelian.Mulțumind călduros pentru mesaj, președintele Partidului Muncii a rugat să se transmită secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului român noi succese în activitatea sa reatoare.în timpul convorbirilor s-a făcut o informare reciprocă cu privire la preocupările celor două partide pe plan intern și un schimb de păreri în probleme internaționalei actuale.
Memoriu de răspuns al U. R. S. S.

la memoriul R. P. ChinezeMOSCOVA 5 (Agerpres). — După cum informează agenția T.A.S.S., Andrei Gromîko. membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul afacerilor, externe al U.R.S.S., a primit,, la 4 iunie, pe însărcinatul cu afaceri ad-lnterim al R. P. Chineze In U.R.S..S, Tian Tzenpei, și i-a remis un memoriu care constituie un răspuns la memoriul M.A.E. al R. P. Chineze din 5 mai 1979, care răspunde notei M.A.E. al U.R.S.S. din 17 aprilie a.c.Uniunea Sovietică — se spune In memoriu — s-a pronunțat neabătut și se pronunță pentru tratative în scopul slăbirii încordării Intre U.R.S.S. și R. P. Chineză și stabilirii unor relații de bună vecinătate intre ele.După ce se reamintesc diferite demersuri făcute in acest sens de U.R.S.S., In memoriu se arată:Uniunea Sovietică reafirmă că este dispusă să înceapă tratativele cu R. P. Chineză, in scopul normalizării și îmbunătățirii relațiilor dintre cele două țări pe baza principiilor coexistenței pașnice, inclusiv a principiilor egalității în drep

turi, respectării reciproce a suveranității și integrității teritoriale, neamestecului în afacerile interne ale celeilalte părți, renunțarea la folosirea forței.Uniunea Sovietică, care se pronunță în permanență și cu consecvență împotriva politicii de hegemonism și de subordonare a unor state altora, consideră important, de asemenea, ca ambele părți — U.R.S.S. și R. P. Chineză — să cadă de acord să nu recunoască pretențiile nimănui la drepturi speciale sau hegemonie în problemele mondiale și să întemeieze relațiile reciproce pe baza principiilor coexistenței pașnice.Acordul părților tn această problemă, dacă va fi realizat, trebuie să fie consfințit într-un document corespunzător care va fi elaborat și adoptat de părți.Uniunea Sovietică propune organizarea de tratative în iulie-august a.c. la Moscova, la nivel de miniștri adjuncțî ai afacerilor externe sau de reprezentanți speciali — împuterniciți ai guvernelor celor două țări.

MANIFESTĂRI 

DEDICATE ROMÂNIEI
BRASILIA 5 (Agerpres). — Amba

sada țării noastre a organizat o ma
nifestare consacrată României la Cen
trul interșcolar din Brasilia. Cu acest 
prilej a fost prezentată o conferință 
in care au fost evidențiate momente 
importante din istoria poporului nos
tru, realizările obținute in anii socia
lismului pe plan economic, social și 
cultural. A urmat un program de fil
me documentare românești.

VIENA 5 (Agerpres). — In cadrul 
manifestărilor dedicate celei de-a 
35-a aniversări a eliberării României 
de sub dominația fascistă, la Facul
tatea de romanistică din cadrul Uni
versității din Viena a fost organizată 
o seară culturală românească.

Despre semnificația zilei de 23 Au
gust și dezvoltarea României socia
liste in ultimii 35 de ani a vorbit dr 
Gheorghe Rădulescu, lector român la 
Universitatea din Viena. Conferința a 
fost urmată de o gală de filme docu
mentare românești.

SOFIA

Convorbiri 
bulgaro-mongoleSOFIA 5 (Agerpres). — La Sofia au avut loc marți convorbiri întră delegațiile de partid și de stat ale R. P. Bulgaria, condusă de Todor Jlvkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat, și R.P. Mongole, condusă de Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al R.P. Mongole. După cum relevă a- gențla B.T.A., părțile și-au exprimat dorința de a dezvolta și perfecționa diversele forme ale colaborării bilaterale.

ALEGERILE DIN ITALIA
Rezultatele confirmă o realitate majoră: 
nu se poate guverna fără participarea stingii, 

a Partidului Comunist

Instalarea cabinetului austriac
Bruno Kreisky numit cancelar federalVIENA 5 (Agerpres). — La 5 iunie, președintele federal al Austriei. Rudolf Kirchschlăger, l-a numit pe președintele Partidului Socialist din Austria, Bruno Kreisky, în postul de cancelar federal al Austriei.Apoi, la propunerea lui Bruno Kreisky, președintele federal a confirmat componența guvernului, care nu a suferit modificări față de cea dinaintea alegerilor parlamentare de la 6 mai 1979. Membrii guvernului

au depus jurămlntul in fața președintelui.Tot marți a avut loc și ședința constitutivă a Consiliului Național (Camera inferioară) a Parlamentului Austriei. Din cele 183 de locuri de deputați în Cameră, un număr de 95 revin după alegeri Partidului Socialist din Austria. 77 — Partidului Populist, iar 11 — Partidului Liberal. în postul de președinte al Consiliului Național a fost reales Anton Benya, deputat din partea Partidului Socialist.
Lovitură de statACCRA 5 (Agerpres). — Postul de radio Acera, reluat de agențiile internaționale de presă, a transmis marți un comunicat în care se anunță că în Ghana s-a produs o lovitură de stat militară, în urma căreia puterea a fost preluată de un grup -e se autointitulează „Tinerii ofițeri", condus de locotenentul de aviație Jerry Lawlings. Potrivit comunicatului, noile autorități de la Accra dețin complet controlul asupra situației.Consiliul Militar Suprem, organul de conducere in stat, a fost desființat, in locul Iui fiind creat Consiliul Revoluționar al Forțelor Armate. După cum precizează comunicatul, Consiliul Revoluționar va asigura „tranziția spre un regim constituțional, așa cum era planificat". în la-

militară în Ghanagătură cu aceasta, se menționează că alegerile generale, prevăzute să se desfășoare la data de 18 iunie, vor avea loc, așa cum ș-a stabilit anterior. Totodată, Consiliul Revoluționar se va preocupa, pînă la instalarea regimului civil, de „însănătoșirea situației interne", precizindu-se că autoritățile răsturnate de la conducere s-au făcut vinovate de „o proastă administrare a treburilor statului, ceea ce a condus la înrăutățirea situației economice a Ghanei".La Accra au fost introduse interdicțiile de circulație. Frontierele și toate punctele de intrare în țară au fost închise, iar militarii sînt consemnați în cazărmi. Populația civilă este chemată să coopereze cu noile autorități și să-și reia ocupațiile.
O CONCLUZIE DOMINANTĂ EVIDENȚIATĂ DE SESIUNEA U.N.C.T.A.D. 

Necesitatea întăririi solidarității țărilor în curs de dezvoltare,
a eforturilor pentru înfăptuirea 

economice internaționale
noii ordini

Margaret Thatcher 
la ParisPARIS 5 (Agerpres). — în prima sa vizită peste hotare după preluarea conducerii guvernului britanic, primul ministru Margaret Thatcher a avut marți la Paris o convorbire cu președintele Valâry Gis- card d’Estaing, la care au participat primul ministru francez, Raymond Barre, și ministrul de externe britanic, lord Carrington.Discuțiile s-au referit atît la dezvoltarea în continuare a relațiilor franco-britanice, cît și la problemele Pieței comune și, în general, ale lumii occidentale. A fost dezbătută, totodată, situația energetică, care urmează, de altfel, să figureze la loc de frunte pe agenda viitoarei reuniuni la nivel înalt de la Tokio a principalelor state capitaliste.

Componența noului 

guvern canadianOTTAWA 5 (Agerpres). — Joseph Clark, liderul conservatorilor canadieni, a devenit în mod oficial cel de-al 16-lea prim-ministru al Canadei după depunerea jurămîntului, luni, in fața guvernatorului Edward Schreyer.Noul cabinet este alcătuit din 29 de miniștri, cu unul mai puțin decît avea precedentul guvern, condus de Pierre Elliott Trudeau. Principalele portofolii ministeriale au fost distribuite astfel : externe — Flora MacDonald; finanțelor — John Crosbie; justiției — Jacques Flynn; muncii — Lincoln Alexander ; industriei șl comerțului — Robert Rene de Cotret. Fapt fără precedent, scrie agenția France Presse, acest din urmă portofoliu a fost încredințat unui neparlamentar.

„Criza Italiană rămtne nerezolvată. Problemele decurgînd din votul da duminică și luni sînt, in Unii generale, aceleași pe care ultima legislatură le-a lăsat in suspensie. Ele se referă, îndeosebi, Ia faptul că fără acordul stingii nu se poate conduce în mod democratic țara". Sintetizînd, în acest fel, rezultatele consultării electorale, ziarul „PAESE SERA" pune In lumină una din trăsăturile principale ale alegerilor parlamentare.Se cunosc împrejurările care au determinat acest scrutin anticipat. Ele au decurs din refuzul conducerii Partidului Democrat-Creștin de a accepta realitatea decurgînd din actualul raport de forțe din țară, că nu este posibil să se asigure o guvernare eficientă fără un aport direct al Partidului Comunist Italian, fără o îndeplinire reală a obiectivelor poll- tico-sociale și economice convenite Intre toate forțele democratice. în rîndul democrației creștine s-a conturat părerea că, prin convocarea unui scrutin anticipat, va obține un spor substanțial de voturi, pu- ttndu-se astfel debarasa de cerința participării directe a comuniștilor la guvern. în ce-1 privește. Partidul Comunist, după cum se știe, nu a dorit alegerile, considerînd că ele nu vor duce la o soluționare a problemelor și nu sînt oportune în starea de tensiune caracteristică climatului social- politic și economic al țării.Rezultatele votului arată că, tn loc 
să obțină sporurile scontate, democrația creștină a înregistrat ușoare reculuri de 0,4 la sută din voturi în alegerile pentru Camera Deputaților, unde va avea cu un loc mai puțin, și de 0,6 la sută tn alegerile pentru Senat (creșterea numărului alegătorilor pentru Senat i-a permis totuși, in ciuda pierderilor înregistrate, să obțină 3 noi posturi de senatori).Confirmlndu-șl din plin poziția de 
a doua mare forță politică a tării. Partidul Comunist Italian a înregistrat, totuși, unele diminuări ale procentului de voturi — de 2,3 la sută tn alegerile pentru Senat și 4 la sută tn Camera Deputaților, unde numărul mandatelor P.C.I. trece de la 228 la 201. Această situație fusese, de altfel, prevăzută de cercurile politice din Italia, avîndu-se în vedere atacul concentric la care a fost supus Partidul Comunist din partea forțelor conservatoare și de dreapta, inclusiv cele clericale. Totodată, nu au rămas fără efect încercările de a compromite pe comuniști prin diferitele denumiri șl însemne ale grupărilor teroriste, a căror activitate a cunoscut o recrudescentă fără precedent în perioada electorală. în situația creată, pentru alegătorul simplu a fost mai greu să discearnă adevărul, confirmîndu-se astfel, o dată în plus, că terorismul, practică cu desăvîr- șire străină principiilor mișcării muncitorești revoluționare, este de natură să aducă serioase daune acesteia.

CORESPONDENȚĂ 
DIN ROMA

Referindu-se la rezultatele alegerilor, Enrico Berlinguer, secretar general al Partidului Comunist Italian, a relevat că P.C.I. continuă să ră- mînă pe pozițiile care îl confirmă drept „forța decisivă a clasei muncitoare", in ciuda faptului că a înregistrat „un ușor recul" în comparație cu alegerile din anul 1976. Mențio- nînd că regrese au fost înregistrate și de către Partidul Democrat-Creștin, E. Berlinguer a apreciat că, după scrutin, rin lucru este cert, și anume acela că toate forțele politice italiene se regăsesc încă o dată în fata problemei participării sau ne- participării comuniștilor la guvern, adăugind că, In ce îl privește, Partidul Comunist „va continua cu aceeași tenacitate lupta pentru asanarea statului italian și transformarea societății". „Cu peste 30 Ia sută din voturi — scrie ziarul «L’UNITA». — P.C.I. rămîne o mare forță, fără de care și împotriva căreia nu se poate guverna in Italia pe o linie de reînnoire".O ușoară creștere în raport cu alegerile precedente a înregistrat celălalt partid al clasei muncitoare. Partidul Socialist, care a cîștigat trei noi locuri de senatori și cinci de deputați. în fine, partidul neofascist (Mișcarea Socială Italiană), intr-un continuu declin, a înregistrat o nouă scădere sensibilă de voturi șl mandate.Exprimîndu-și satisfacția pentru * rezultatele înregistrate de partidu! său, premierul Giulio Andreotti v declarat că democrația creștină „va căuta să obțină sprijinul tuturor partidelor, inclusiv ai comuniștilor", în vederea formării viitorului guvern, reafirmînd insă teza susținută de unii conducători democrat-creștini, potrivit căreia nu ar fi „admisibilă" o participare a comuniștilor la guvern. El a spus că „trebuie făcută o distincție intre alianța parlamentară și guvernarea alături de comuniști". Bettino Craxi, secretar general al Partidului Socialist Italian, a cerut ca funcția de prim-ministru să revină unui reprezentant al partidelor laice, și nu democrat-creșttnilor.Urmează acum, firește, să înceapă consultările pentru formarea noului guvern. Ele se anunță lungi și dificile, dacă vor continua să se manifeste actualele tendințe sectare, rigide, de a se refuza să se confere Partidului Comunist locul ce îi revine de drept in guvernarea treburilor țării. „Situația, arată ne bună dreptate «IL MESSAGGERO», este acum mult mal complexă decît înainte de alegeri. Este de sperat că lecția alegerilor va servi pentru relansarea, in forme noi. a politicii de unitate națională. Este oricum dificil, conchide ziarul, să se creadă că în prezent tara poate fi guvernată fără sprijinul decisiv ai intregii stingi politice și sindicale".
Radu BOGDAN

Rezultatele definitive ale alegerilor generale de duminică și luni, din 
Italia, indică următoarea repartizare a voturilor și mandatelor : pentru 
Camera Deputaților : Partidul Democrat-Creștin — 38,3 la sută din voturi 
și 262 locuri (față de 38,7 și 263 locuri în 1976) ; Partidul Comunist Italian 
— 30,4 la sută și 201 locuri (34,4 la sută și 228 locuri) ; Partidul Socialist 
Italian — 9,8 la sută și 62 locuri (9,6 la sută și 57 locuri) ; Partidul Socia
list Democratic Italian — 3,8 la sută și 20 locuri (3,4 la sută și 15 locuri) ; 
Partidul Republican Italian — 3 la sută și 16 locuri (3,1 la sută și 14 locuri) ; 
Partidul Radical — 3,4 la sută și 18 locuri (1,1 la sută și 4 locuri). Restul 
mandatelor pînă la totalul de 630. cite numără Camera Deputaților, au 
fost impărțite intre alte șase formațiuni politice mai mici.

Pentru Senat, situația voturilor și mandatelor se prezintă astfel, com
parativ cu 1976 : P.D.C. — 38,3 la sută și 138 mandate (38,9 la sută și 135) ; 
P.C.I. — 31,5 la sută și 109 mandate (33,8 la sută și 116) ; P.S.I. — 10,4 la 
sută și 32 mandate (10,2 la sută și 29) ; P.S.D.I. — 4,2 la sută și 9 mandate 
(3,1 la sută și 6) ; P.R.I. — 3,4 la sută și 6 mandate (2,7 la sută și 6) . Cele
lalte locuri — pînă la 315 — au revenit formațiunilor politice mai mici. 
Candidații P.D.C. pentru Camera Deputaților și Senat au întrunit circa 
14 milioane și, respectiv, 12 milioane de sufragii, iar cei ai P.C.I. •— 11,1 și, 
respectiv, 9,8 milioane.

După aproape o lună de negocieri, cea de-a V-a Conferință a Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), care s-a ținut la Manila, și-a încheiat duminică lucrările. întrunită Într-un moment cînd omenirea este confruntată cu grave probleme economice și sociale — adîncirea decalajelor, accentuarea instabilității economiei mondiale, a fenomenelor de criză economică, fi- nanciar-valutară, energetică — cu grele consecințe asupra ansamblului vieții internaționale, sesiunea U.N.Q.T.A.D. de la Manila a avut misiunea de a dezbate și adopta măsuri concrete, de natură să deschidă o cale eficientă spre lichidarea subdezvoltării, spre edificarea noii ordini economice internaționale.Noua ordine economică este un obiectiv grandios, un obiectiv de luptă, ce presupune o transformare revoluționară a raporturilor dintre state, așezarea ior pe baze noi, juste și echitabile, care să permită dezvoltarea tuturor popoarelor, în primul rînd a celor rămase în urmă, ca o cerință primordială a progresului întregii omeniri. Desigur, nu poate fi ignorat faptul că înlocuirea vechilor raporturi, de inegalitate și injustiție, afectează privilegiile dobîndite de secole de o serie de state — nu o dată prin foc și sabie, cu prețul înrobirii a numeroase popoare. Lichidarea subdezvoltării, a împărțirii lumii în bogați și săraci, făurirea noii ordini economice constituie un obiectiv de o mare complexitate, Ia realizarea căruia sint chemate să-și aducă o contribuție activă toate forțele progresiste, înaintate ale omenirii. Tocmai de aceea, nu ar fi fost realist să se presupună că probleme atît de complexe puteau fi soluționate de pe o zi pe alta.Este o realitate însă că ideea noii ordini economice s-a impus tot mai puternic în conștiința popoarelor, ge- nerind o amplă mișcare pe plan internațional. Faptul că problemele lichidării subdezvoltării și edificării unor noi raporturi economice internaționale formează obiectul de dezbatere a numeroase reuniuni și conferințe internaționale. însăși convocarea sesiunii U.N.C.T.A.D. reliefează forța cu care acest deziderat fundamental s-a impus în primul plan al actualității. Este sem

nificativ că cea de-a V-a sesiune a U.N.C.T.A.D. de la Manila a reunit peste 5 000 de delegați din 159 de țări, reprezentanți ai agențiilor specializate ale O.N.U., observatori din partea unui mare număr de organizații guvernamentale și neguvernamentale, transformîndu-se într-un forum cvasiuniversal. Așa se explică interesul cu care opinia publică internațională a urmărit desfășurarea lucrărilor.Constituie desigur un fapt pozitiv adoptarea, la sfirșitul dezbaterilor, a unui șir de documente privind programul de acțiune pe anii '80 pentru sprijinirea țărilor cel mai puțin dezvoltate, lupta Împotriva unor practici comerciale restrictive, sporirea asistentei pentru dezvoltare, stăvilirea exodului de cadre calificate din țările sărace, combaterea unor consecințe negative ale activității companiilor multinaționale, utilizarea mărcilor și brevetelor industriale de către statele lumii a treia. Totodată, s-a convenit ca o serie de probleme care s-au aflat pe ordinea de zi a sesiunii să facă obiectul unor noi dezbateri în cadrul U.N.C.T.A.D. — ceea ce ilustrează preocuparea pentru continuitatea procesului de negocieri.Din păcate, rezultatele de ansamblu ale reuniunii de Ia Manila sint apreciate a fi cu mult sub așteptările popoarelor, nu răspund încrederii șl speranțelor acestora. Așa cum relevă agențiile internaționale de presă, in cadrul sesiunii nu s-a făcui nici un progres semnificativ, concret, in direcția soluționării problemelor de importantă fundamentală pentru edificarea noii ordini economice internaționale. Acordurile, apelurile, declarațiile de principiu consemnate în rezoluțiile de ultimă oră nu angajează cu nimic țările dezvoltate. Pe de altă parte, nu s-a putut ajunge la adoptarea unor hotărîri concrete, efective în probleme esențiale aflate pe ordinea de zi. cum sînt : realizarea unor schimbări de structură în actualul sistem de relații economice dintre state ; eliminarea protecționismului, extinderea sistemului generalizat ele preferințe ; reforma sistemului monetar: compensarea pierderilor suferite de țările în curs de dezvoltare, datorită fluctuațiilor de prețuri de pe piața materiilor prime și inflației din Occident ; soluționarea problemei

datoriilor externe ale lumii a treia ; elaborarea unui cod de conduită în transferul de tehnologie din țările bogate spre țările sărace. în același timp, documentele adoptate nu se referă la legătura dintre problemele dezvoltării și cele ale dezarmării, avind în vedere că spirala înarmărilor constituie una din frînele cele mai puternice în calea lichidării subdezvoltării, a progresului tuturor națiunilor.' Este adevărat, asupra necesității de a se găsi soluții pozitive tuturor acestor probleme au existat puncte de vedere apropiate sau asemănătoare în declarațiile de intenții, în cuvîntă- rile generale, inclusiv ale reprezentanților țărilor dezvoltate, dar s-a dovedit încă o dată că de la vorbe pînă Ia fapte există o lungă cale. Nu au lipsit, de altfel, nici încercările de a abate dezbaterile asupra unor probleme ce nu s-au aflat pe ordinea de zi — cum ar fi problema prețului la petrol — cu intenția vădită de a se crea o breșă în rîndul țărilor membre ale „Grupului celor 77".Cantonîndu-se pe poziții menite să le apere profiturile imediate, țările dezvoltate economic au împiedicat astfel adoptarea unor măsuri eficiente vizînd lichidarea actualei anomalii din relațiile economice internaționale, asumindu-și o grea răspundere. Pentru că frustrarea generată de inegalitatea economică nu este numai o problemă morală : după cum s-a arătat și la conferința de la Manila, sărăcia și mizeria afectează în primul rînd pe cei care le suportă, dar se răs- frîng și asupra celor care le tolerează. într-o lume tot mai interdependentă, raporturile de inegalitate devin un factor tot mai puternic de instabilitate. Ce poate fi mai elocvent în acest sens decît însăși criza energetică și a materiilor prime, care afectează toate statele, inclusiv pe cele dezvoltate ?Iată de ce rezultatele sesiunii de Ia Manila, pe care marea majoritate a participanților le apreciază ca nesatisfăcătoare, trebuie să reprezinte un semnal de alarmă menit să mobilizeze la intensificarea eforturilor pentru deblocarea căilor spre soluționarea marilor probleme ale dezvoltării. Noua ordine nu trebuie privită ca o problemă tehni- co-financiară, de interes numai

pentru specialiști, care să fie abordată doar în cercuri restrîrise. Ea este o problemă de viață și de moarte pentru sute și sute de milioane de oameni, iar de lichidarea subdezvoltării depinde insuși viitorul întregii umanități. De aici, necesitatea unei mobilizări tot mal mari a tuturor forțelor democratice și progresiste, a tuturor popoarelor în lupta pentru realizarea acestui deziderat istoric.Se știe că la sesiunea de la Manila s-au făcut numeroase propuneri constructive, care pot să conducă la elaborarea unei platforme de acțiune în vederea realizării obiectivelor propuse. De un larg ecou s-a bucurat in acest sens programul de măsuri pentru făurirea noii ordini economice cuprins în Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu adresat sesiunii.Cu deosebită forță se reliefează ideea fundamentală subliniată în mesaj a unității și solidarității țărilor in curs de dezvoltare, a colaborării și întrajutorării lor în eforturile pentru instituirea noii ordini economice mondiale, pentru făurirea unei vieți libere și prospere.O asemenea cerință este cu atît mai imperioasă în perspectiva sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. din 1980, consacrată noii ordini economice internaționale. Tră- gîndu-se învățămintele cuvenite, rezultatele nesatisfăcătoare cu care s-a încheiat sesiunea U.N.C.T.A.D. de la Manila scot și mai mult în evidență necesitatea unei pregătiri corespunzătoare a acestei reuniuni, pentru ca ea să marcheze cu adevărat un pas înainte in direcția împlinirii aspirațiilor de progres ale tuturor popoarelor.Tocmai în acest spirit, animată de voința de a contribui la realizarea acestor deziderate fundamentale ale omenirii, țara noastră va acționa și tn viitor cu toată fermitatea și consecvența pentru înfăptuirea obiectivului istoric al făurir.ii unei lumi mai drepte și mai bune, în care toate națiunile să se bucure de binefacerile progresului și civilizației, cu convingerea că aceasta slujește atît aspirațiilor poporului român, cit și cauzei păcii și colaborării intre națiuni.
Gh. CERCELESCU
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agențiile de presă transmit:

La Beijing,Hua Guofens> pre- ședintele C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a primit, marți, pe cei peste o sută de specialiști din diferite țări și regiuni, care iau parte Ia Simpozionul național de acupunctură și anestezie prin acupunctură — cea mai largă reuniune de acest gen organizată în China, ale cărui lucrări se desfășoară, de cîteva zile, la Beijing — informează agenția China Nouă.

Relații diplomatice. Guver- nele Republicii Populare Angola și Republicii India au hotărlt să stabilească relații diplomatice la rang de ambasadă, în spiritul principiilor respectului reciproc al suveranității naționale, integrității teritoriale, ne- imixtiunli în treburile interna și avantajului reciproc. Un alt comunicat al Ministerului angolez de Externe anunță stabilirea de relații diplomatice între Angola șl Argentina.

africane. După cum informează agenția marocană de presă, M.A.P., în cursul convorbirilor au fost abordate probleme privind evoluția situației de pe continent, in cadrul eforturilor de soluționare a problemelor inter- africane pe cale politică.
Nou atentat terorist în

Spania. Terorismul a făcut alta
Program. Primul ministru al Negocieri. La Geneva au fostMaurltaniei, Mohamed Khouna Ould Heydalla, prezentînd programul guvernului său, a precizat că va fi continuată aplicarea planiilui de redresare economică și financiară elaborat anterior. Primul ministru a afirmat că rămîne în vigoare interzicerea oricărei activități politice. Pe plan extern, a arătat Khouna Ould Hey- dalla, guvernul va continua politica promovată de guvernul anterior, res- pectind rezoluțiile Organizației Națiunilor Unite și ale Organizației Unității Africane.

reluate negocierile între U.R.S.S., S.U.A. și Marea Britanie în scopul elaborării unui tratat privind interzicerea generală și totală a experiențelor cu arma nucleară.
Primire la Rabat. Regele Marocului, Hassan al II-lea, a conferit marți cu secretarul general al Organizației Unității Africane (O.U.A.), Edem Kodjo, aflat la Rabat, în ca-1 drul unui turneu pe care-1 întreprinde în prezent într-o serie de state

victime în Spania. Luni seara, la Madrid, doi polițiști au fost asasinați cu focuri de mitralieră trase de doi teroriști care au utilizat, pentru acțiunea lor criminală, un taximetru furat. în felul acesta, numărul persoanelor care și-au pierdut viata de la începutul anului în Spania în urma unor acțiuni teroriste se ridică la 74. Dintre acestea, 34 erau polițiști, iar opt erau membri ai forțelor armate.

COMPLEXUL SPAȚIAL „SALIUT-6 — SOIUZ-32"

O sută de zile în Cosmos

Noi restricții pentru avi
oane „DC-10". Autoritățile americane au dispus luni imobilizarea la sol a unui număr de aparate „DC-10" ca urmare a unor noi defecțiuni depistate la sistemul de fixare a reactoarelor pe aripa avionului. Controlul tehnic la care sînt supuse aceste aparate survine după prăbușirea. în urmă cu 11 zile, la Chicago, a unui avion „DC-10", soldată cu moartea a 274 persoane.

MOSCOVA 5 (Ager
pres). — Marți, 5 iu
nie, în graficul de 
lucru al cosmonauți- 
lor sovietici Vladimir 
Liahov și Valeri Riu- 
min nu s-au prevă
zut elemente deose
bite față de perioada 
anterioară a activi
tății la bordul com
plexului spațial „Sa- 
liut-6“ — „Soiuz-32". 
Cu toate acestea, pe 
„liniile de legătură" 
Pămint — Cosmos a 
domnit o atmosferă de 
sărbătoare — cei doi 
cosmonauți tși inche-

iaseră cea de-a o suta 
zi pe orbită. Este al 
doilea echipaj din is
toria cosmonauticii 
care depășește pragul 
a 100 de zile in spațiul 
extraterestru. Primii 
care au felicitat ac
tualul echipaj au fost 
Vladimir Kovalionok și 
Aleksandr Ivancenkov 
— eroii celor 140 de 
zile petrecute la bor
dul lui „Soiuz-29".

Pentru medici, un 
cosmonaut care reu
șește să se mențină pe 
orbită peste două luni 
este cotat cu bine la

examenul de durată, 
urcind pe „platoul im
ponderabilității". Ab
sența gravitației te
restre nu numai că nu 
mai incomodează, ci 
și permite o mai mare 
ușurință a mișcărilor, 
cosmonautul obiș- 
nuindu-se cu senza
ția de deplină liber
tate fizică. Șeful sec
ției medicale de la 
centrul de urmărire a 
zborului, Anatoli Ego
rov, a subliniat că ac
tualul echipaj uimește 
prin capacitatea de 
efort și buna dispozi
ție de muncă.

Bilanțul exploziei de la 
Sajobabolna. Explozia ce s-a produs la sfirșitul săptămînii trecute la combinatul chimic din Sajobabolna (R. P. Ungară) a provocat moartea a 13 persoane — anunță agenția M-T.L, adăugind că o comisie de experți acționează, la ora actuală, pentru a stabili cauza exploziei șl amploarea daunelor materiale.

Accident. Un grav accident circulație s-a produs luni seara în apropiere de localitatea Menemen (Turcia), soldat cu 19 morți șl trei răniți. Un tractor cu remorcă, condus de o femeie fără carnet de conducător auto, s-a răsturnat într-un canal.
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