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cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
t

Ambasadorul Republicii LibanMarți, 12Ceaușescu, Socialiste iunie, tovarășul Nicolae președintele Republicii România, a primit scrisorile de i lui ambasa«dor plenipotențiar alacreditare a extraordinar Republicii nou-
si

Li

ban Baba.V-a). la București, Samih El- (Coutinuare in pagina a
Ambasadorul Republicii Populare PolonePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit., marți, pe Jerzy Kusiak. care și-a prezentat scrisorile de acreditare in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Polone în țara noastră. (Continuare in pagina a V-a).
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în cinstea marii noastre sărbători

a 35-a aniversare a eliberării patriei

INTENSIFICAREA MUNCII

POLITICO-ORGANIZA TORICE
A ORGANIZAȚIILOR DE PARTID 
chezășia unor noi și importante succese

în construcția socialistă

VEȘTI DIN ȚARĂ
Se intensifică secerișul orzului

DECRET
AL CONSIUULIJI

DE STAT

benzinele auto
Pe ogoarele județului Teleorman se lucrează intens la recoltarea orzului

în pagina a V-a

și motorină• V

Este necesar sa se acorde atenția corespunzătoare activității politico- 
educative, ridicării conștiinței politice a fiecărui om al muncii, finind seama 
că pe măsură ce fiecare înțelege tot mai bine rolul ce îi revine în cadrul 
colectivului de muncă, în societate, cu cit participă mai activ și responsabil 
la soluționarea 
domeniile.

problemelor, cu atît rezultatele vor fi mai bune în toate

NICOLAE CEAUȘESCU
Pe întreg cuprinsul țării, oamenii muncii de la orașe și sate, tineri și virstnici, femei și bărbați, români, maghiari, germani și de alte naționalități, indestructibil uniți in jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, se pregătesc să sărbătorească, intr-o atmosferă de puternică Însuflețire patriotică, împlinirea a trei decenii și jumătate de la memorabila zi de 23 August 1944, piatră de hotar in istoria contemporană a patriei. Răș- punzind cu entuziasm chemărilor cuprinse in „HOTARÎREA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. CU PRIVIRE LA A- NTVERSAREA A 35 DE ANI DE LA ELIBERAREA ROMÂNIEI DE SUB DOMINAȚIA muncitoare, țărănimea, intelectualitatea din țara noastră își manifestă hotărirea nestrămutată de a intîm- pina marea aniversare cu noi și strălucite izbinzi in înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.A devenit o luminoasă tradiție ca poporul nostru să cinstească marile sale sărbători naționale prin succese deosebite in producția bunurilor materiale și spirituale, aceasta fiind cea mai potrivită modalitate de a omagia un eveniment cu semnificații atit de grandioase și cu urmări atit de profunde in viața întregii noastre națiuni ca insurecția națională armată antifascistă și anțiimperialistă de acum trei decenii și jumătate.Obținerea de noi și importante biruințe in intrecerea pentru indepli- nirea și depășirea obiectivelor cantitative si calitative ale planului pe anul 1979 — an hotăritor al cincinalului revoluției tehnico-științifice — depinde, intr-o covirșitoare măsură, de continua intensificare a activității

politico-educative a organelor și organizațiilor de partid. Popularizind larg marile înfăptuiri ale acestor decenii de amplă înflorire a vieții politice, economice și culturale a tării. evidențiind profundele transformări care au îmbunătățit radical condițiile de viată ale oamenilor muncii de pe întreg cuprinsul patriei, explicind perspectivele tot mai luminoase spre care ne îndreptăm și care vor fi cu claritate conturate de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român, organizațiile de partid au îndatorirea de a pune in centrul activității lor politico-eduea- sarcinile primordiale ale în-

trecerii socialiste în cinstea zilei de 23 August, contribuind și în felul acesta la făurirea unui om nou. cu o înaltă conștiință a îndatoririlor sale față de obștea socialistă.Această înaltă conștiință își are sursa în profundele schimbări care s-au petrecut in societatea noastră în cei 35 de ani de edificare a noii orînduiri, in faptul că oamenii muncii au devenit — și știu că sint — stăpini ai propriilor destine, au der venit — și știu că sint — s.tâoinți mijloacelor de producție, ai întregii avuții sociale, ai tuturor roadelor muncii lor. Tocmai aceasta generează înalta lor responsabilitate, voința de

a nu precupeți nici un efort pentru a întimpina măreața sărbătoare cu noi și luminoase împliniri pe toate tărîmurile construcției socialiste.în această perioadă de puternic elan patriotic se impune ca uriașa forță de . progres pe care o reprezintă conștiința socialistă să fie amplificată la maximum, prin cultivarea stăruitoare, la scara întregii societăți, a înaltelor trăsături morale pronrii oamenilor inaintati. Dezvoltarea. in continuare, pe scară tot mai largă, a atitudinii înaintate fată de muncă reprezintă una din sarcinile

Încă din a doua parte a săptămînii trecute, în unitățile agricole din 
județul Dolj a început secerișul orzului. In scurtă vreme a și fost strînsă 
recolta de pe sute de hectare. Din această săptămină, aria lucrărilor s-a 
extins și in județul Teleorman, unde orzul a fost recoltat de pe 300 hec
tare. De ieri se lucrează intens și in județul Ilfov. Primii care au intrat 
in lanuri au fost mecanizatorii din întreprinderile agricole de stat Fun- 
deni, Vedea, Minăstirea, Buciunjeni, Chirnogi, Mihăilești, Oltenița,
Prundu, din stațiunile de mecanizare care servesc cooperativele agricole 
Izvoarele, Cucuruzul ș. a. In județul Ilfov au fost făcute pregătiri temei
nice, astfel incit recoltarea orzului de pe 55 630 hectare să se încheie in 
3—4 zile, iar a griului de pe 120 500 botaru).

Noutăți de pe șantierul 
pasajului rutier Obor. Pa șantierul pasajului rutier Obor, din Capitală a avut loc marți dimineața un fapt deosebit de muncă : montarea ultimei grinzi la te- rasamentul de acoperire. Astfel a fost încheiată, cu mult înainte de termen, etapa de execuție a structurii de rezistență a pasajului, care se întinde pe o suprafață de peste 3 hectare. în prezent se desfășoară

hectare — in zece zile. (Lucian Ciu-în ritm intens lucrările de montare a liniilor de tramvai in subteran. De asemenea, se execută finisajele la cele două garaje, care vor dispune de peste 1 000 de locuri de parcare, la scările de acces pentru pietoni. Constructorii, beneficiind zilnic de sprijinul a peste 200 de oameni ai muncii din sectoarele 2 și 3, s-au angajat ca pînă la sfîrșitul acestei luni să dea cale liberă circulației prin pasaj.(Agerpres)

Cu planul pe primii 
patru ani îndeplinitColectivele întreprinderii mecanice din Roman și întreprinderii forestiere de exploatare și transport din Piatra Neamț au anunțat îndeplinirea sarcinilor de plan pe primii patru ani ai cincinalului. Acțiunile întreprinse în aceste unități pentru creșterea accentuată a productivității muncii, înnoirea producției, îmbunătățirea calității acesteia vor permite realizarea peste prevederi, pînă la finele anului 1979, a unui volum de producție in valoare de 1,6' miliarde lei.

FASCISTA", clasa

rI CertificateleIIIIII
maturității

Băiefii au zis la început că se joacă puțin de-a 
creația tehnică. Era in urmă cu mai mulți ani și intr-o 
plenară a organizației U.T.C. din uzină s-a propus 
ca activității organizației să i se dea și forme mai 
concrete, cum ar fi gruparea in cercuri, după afini
tăți (mai cu seamă pentru timpul liber) : cerc literar, 
cerc muzical, alte și alte cercuri și, in sfîrșit, un cerc 
al creației tehnice. Nu se gindise nimeni atunci să dea 
acestui cerc mai multă atenție decit li s-ar cuveni 
unor tineri cu oarecari preocupări de inventivitate teh
nică. Erau priviți cu o anumită condescendentă. „Să-i 
ajutăm, că se joacă friimos copiii !“. Ajutindu-i, spe
cialiștii intre prinderii „Automatica" din Capitală, con
ducerea întreprinderii iși vedeau de treburile lor im
portante. Întreprinderea avea dificultăți. De exemplu,IIIIIIIII

Unul din reperele majore ale 
economiei noastre: platforma 
industrială a orașului Tirgoviște, 
care reunește unități puternice, 
angajate cu toate forțele in 
marea întrecere socialistă, ho- 
tărite să intîmpine sărbătoarea 
de 23 August cu realizări de 

prestigiu

vâ informam despre

Vacanța de vară
(Continuare în pag. a Il-a)

comitetului de partid, sin
dicatului și consiliului oame-
nilor muncii de la Combinatul

nu este „omul cu mapa

O anchetă sociologică oferă

siderurgic Galați concluzii

conducere a activității
practice pentru o bună

a elevilor și studenților
• 1 256 000 elevi în colonii și tabere de odihnă, excursii și 
expediții pionierești • La 19 iunie — serbările școlare de sfîrșit 
de an • „Vacanțele artistice" ale studenților • Tineretul 
școlar și șantierele muncii patriotice • La Năvodari — Festi

valul internațional „Copiii lumii doresc pacea"

insuficiența contractelor. In parte și din cauza unor 
produse care nu mai țineau pasul cu evoluția tehnicii.

Acolo, in laboratorul care, in cele din urmă, le-a fost 
pus la dispoziție, „copiii" (tineri și foarte tineri ingi
neri stagiari, subingineri, tehnicieni și muncitori) s-au 
tot „jucat" cițiva ani născocind tot felul de „năzbitii" 
tehnice. Pină cind, intr-o zi, i " 
uzinei s-au trezit că au, in propria uzină, un------- -----
zdravăn. Și au făcut ochii mari. Pentru că nimeni nu 
fusese pînă atunci dispus să observe că acei tineri 
pasionați, „copiii", nu se prea jucau. Ei își întocmiseră 
un program riguros de muncă in care intrase tocmai 
problema-clieie a întreprinderii ; îmbunătățirea con
structivă, modernizarea panourilor de automatizări, 
miniaturizarea și sporirea funcționalității lor.

Au prezentat proiectul unui automat programabil, 
conceput de ei și care, cercetat, s-a văzut că e pe 
același plan cu produse similare dintre cele mai avan
sate din lume. Acest nou născut (proiectat, construit, 
probat, omologat) răspunde exact la cerințele de mo
dernitate ale produselor solicitate de beneficiari.

Nu, nu mai era deloc o joacă...
Se vorbește acum de ei cu atenția cuvenită.
Atenția cuvenită seriozității, tenacității și dăruirii. 

Și ce minunat lucru este atunci cind tinerii își dobm- 
desc in felul acesta maturitatea !

rna iot jeLUL ue .
serviciile de concepție ale • I 
ropria uzină, un concurent |IIIII

Peste 6 000 de preșcolari, membri ai organizației „Șoimii patriei", se află în colonii pe litoralul Mării Negre. Alți peste 2 500 și-au început vacanța la munte. In ziua de 19 iunie, serbările tradiționale vor marca, odată cu bilanțul unui an de muncă rodnică, odată cu rezultatele bune la învățătură, în activitatea practică-productivă, in activitatea obștească a elevilor din școala generală, inceperea celui de-al IV-lea trimestru școlar... vacanța de vară ! Despre programul acțiunilor educative, recreative și de odihnă ale acestei vacanțe, conf. univ. Corneliu BAJENARU, director in Ministerul Educației și învățămîntului, ne-a
a al al

mie, biologie, logie-geografie, rie, economie.
relatat :

Mihai CARANFIL I

Dar să ne întoarcem la investigația privitoare la activitatea maiștrilor. Tema a fost solicitată de comitetul de partid de pe platformă și conducerea combinatului. (Așa cum au fost cerute majoritatea studiilor sociologice de mare interes pentru perfecționarea vieții productive, pentru cunoașterea unor fenomene fără de care deciziile vizînd mai buna organizare și conducere a muncii devin simple deziderate). Cercetarea urma să ofere criterii științifice pentru o mai riguroasă orientare a activității celor peste 800 de meșteri cu rol distinct în această mare colectivitate umană. Un fapt demn de reținut din capul locului : în ancheta sociologică inițiată au fost cuprinși peste 580 de meșteri, cu 147 dintre aceștia purtîndu-se și discuții individuale pe tema inyestigației anunțate. S-au adunat astfel un vast material,

informații deosebit de utile care, datorită diversității și volumului lor, au necesitat o prelucrare de sinteză prin centrul de calcul al combinatului.Să stăruim în continuare asupra unor direcții de acțiune pentru cunoașterea fenomenelor investigate și, de aici, interpretarea lor, concluziile de ordin practic ce s-au impus.Un prim test inițiat a căutat să stabilească în ce măsură maiștrii își cunosc atribuțiile cu care sînt învestiți prin lege, care este percepția propriului lor statut profesional. Motivația acestui interes nu mai trebuie demonstrată, știut fiind că temeinica cunoaștere a Îndatoririlor de serviciu, în orice domeniu, reprezintă o condiție indispensabilă în acțiunea de îndeplinire a lor. Iată oglinda grafică a răspunsurilor obținute :
economice

Care este rolul maistru
lui în organizarea și con
ducerea procesului 
producție? Cu ce pro 
bleme se confruntă aces
ta zi de zi, cum pot fi ele 
descifrate și (rezolvate cu 
maximă eficiență ? Care 
este natura relațiilor de 
muncă cu oamenii 
subordine și, deopotrivă, 
cu șefii ierarhici ? lată 
doar o parte din întrebă
rile la care și-a propus 
să caute răspunsuri cer
cetarea intitulată : „As
pecte ale activității maiș-

de

din

trilor in procesul de pro
ducție", lucrare aparți- 
nind sociologului Dumitru 
V. Tuchilă, de la Combi
natul siderurgic din Galați. 
(O paranteză necesară: 
aici, în cea mai puternică 
vatră siderurgică a țării, 
lucrează cu bune rezul
tate o echipă destoinică 
de sociologi formată din 
Florica Crăciun, Nicolae 
Fieroiu și autorul studiu
lui mai sus amintit, că
rora li se adaugă psiho
logul Veronica Damian).

Gradul de cunoaștere a legii Răspunsul (in valori absolute) Răspunsul (în procente)în întregime (temeinic) 136 23,2Parțial (unele capitole) 280 47,7Au unele idei, dar nu pot afirma că o cunosc bine 139 23,7Nu o cunosc, deși știu de existența ei 28 4,7Nu o cunosc și nu știu de existența ei 3 0.5Total 586 100Acest chestionar, după cum se vede, n-a dat la iveală o stare de lucruri îmbucurătoare. A devenit cu acest prilej mai clar ce anume genera o serie de confuzii în organizarea și conducerea de către maiștri
a procesului de producție. Pentru stăpînirea temeinică de către fiecare

Iile TĂNASACHE
(Continuare in pag. a IlI-a)

— Aflat sub semnul marilor evenimente politice ale anului a 35-a aniversare eliberării patriei și XII-lea CongresP.C.R. — programul acțiunilor educativ-re- creative din această vară se va desfășura sub deviza „odihnă și mișcare". El va ilustra elocvent condițiile create de partidul și statul nostru pentru odihna și recrearea tineretului studios, pentru refacerea forțelor sale fizice și intelectuale în vederea unor noi eforturi de învățătură și muncă.Spicuim, în continuare, citeva date din „calendarul" vacanței. Numărul pionierilor și elevilor care își petrec o parte a vacanței colonii, tabere de dihnă, la munte, în i expedițiile „Cutezătorii' în anul școlar 1978— 1979, la 1 256 000. Acestora li se adaugă 94 000 elevi participant! la tabere pregătire sportivă pentru apărarea triei, tabere cu profil științific, artistic, tehnic etc. în cursul acestei veri vor fi finalizate, in etape pe tară, citeva dintre concursurile reprezentative ale tineretului școlar — pe meserii și specialități, de creație literară „Tinere condeie" — ca și unele dintre competițiile sportive — cupa „Pionierul" rotile, „Cupa telor" la i valul de pionierilor natele și i sportive „Daciadei".cu profil științific și tehnic — matematică, fizică, mecanică, electrotehnică, electronică, informatică, chi-

in o- la șimare și excursii pionierești i“ se ridică.
deSi pa-

la patinai pe speran- oină, Festi- baschet al — campio- concursurile din cadrul , în tabere

geo- isto- . limba română, limbi străine, etnografie și folclor — organizate in diferite localități din țară, elevii se vor întîlni cu specialiști și oameni de cultură, vor face excursii de documentare, vor pregăti siuni de referate și municări.în continuarea țiunilor dedicate, țara noastră, Anului internațional al copilului menționăm organizarea, la Năvodari, a Festivalului international „Copiii lumii doresc pacea", unde, alături de copiii noștri, vor fi prezenți copii din numeroase țări ale lumii, care-și petrec zile de vacantă in România, in cadrul a 4 tabere internaționale. La rindul lor, elevi și studenți din formații artistice laureate la ediția a II-a a Festivalului național „Cîntarea României" vor participa la festivaluri și turnee peste hotare — in Austria. Franța, Iugoslavia, Spania. Polonia (elevi). în Japonia. Franța, Italia, Iugoslavia, R.D.G. (studenții.Ca și în alți ani, vacanța „în haine de lucru" din această vară va marca prezența activă a elevilor și studenților pe șantierele naționale ale tineretului, în campania agricolă. pe șantierele de construcții școlare, ca și la realizarea unor importante economice culturale.Vacanta că include mente semnificative: sărbătorirea, la 20 iunie, in cadrul „Zilei pionierilor", a împlinirii a 30 de ani de la constituirea primelor detașamente de pio-

se- co-ac- în

obiective și social-pioniereas- două mo-

nieri; desfășurarea tradiționalelor forumuri pionierești : intre iunie și 8 iulie — rumurile județene, tre 18 și 27 iulie forumul național, deviza „De la comuniști învățăm cutezanța revoluționară".în tabere de odihnă, la mare și la munte, își vor petrece zile de vacantă peste 12 000 de studenți ; împreună cu colegii lor români se vor afla și studenți din alte țări care învață în România. Sub genericul „Vacantele artistice ale studenților de la institutele de artă", aceștia vor prezenta numeroase programe artistice în centre muncitorești, stațiuni de odihnă ; de asemenea, tice reate lui național „Cîntarea României" vor susține turnee artistice în tabere și stațiuni de odihnă din întreaga țară. Peste 50 de brigăzi complexe de educație materialist- științifică, formate din studenți și cadre didactice, se vor deplasa în diferite localități, unde vor organiza conferințe și dezbateri cu cetățenii.în încheierea relatării. interlocutorul nostru a precizat că. pe plan local, vacanța de vară va oferi tineretului studios un cadru plăcut și interesant de odihnă și recreare in cluburi — organizate în școli care dispun de o bază materială respunzătoare — case de cultură tineretului, case pionierilor și șoimilor patriei, baze sportive etc.

21 fo- in-sub

formațiile artis- studentești lau- ale Festivalu-

cola ale ale
Florica 
DINULESCU
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Recenta vizită de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu In institute de cercetări științifice și tehnologice din Capitală, prețioasele indicații și recomandări date și cu acest prilej de secretarul general al partidului pentru tot mai ampla dezvoltare a activității oamenilor de știință din tara noastră, documentele plenarei Consiliului National pentru Știință și Tehnologie ce a avut loc acum cîteva zile deschid largi perspective înfloririi tuturor ramurilor științei și tehnicii românești, operativei și eficientei aplicări în practică a celor mai noi cuceriri ale creației tehnico-știintifice contemporane.Pornind de la acestea, de la faptul că Timișoara este unul dintre importantele centre ale științei românești contemporane, ne-am adresat tovarășului Hie MORODĂN, secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R., rugîndu-1 să ne răspundă la unele întrebări privind modul cum îndrumă comitetul județean de partid activitatea ce se desfășoară în unitățile de cercetări de pe teritoriul județului.I IDe la un
martor 
ocular

I IIIIIIIII

Potrivit schiței de sistemati
zare a comunei Răbeni-Vîlcea, 
viitor centru urban, terenul 
stabilit pentru înălțarea unui 
modern dispensar comunal era 
insuficient.

— Cit ar mai trebui, taică ? — 
a întrebat fostul lucrător fores
tier, azi pensionar, Stelian Har- 
naciu.

— Vreo cîțiva metri la dreap
ta și vreo cițiva la stingă — i 
s-a răspuns.

Corespondentul nostru volun
tar, N.A. Despoiu, care ne. re
latează intîmplarea, a fost unul 
din martorii care au văzut cum 
a fost mutat gardul pensionaru
lui, pentru a face loc construc
ției. Gestul lui a fost urmat si 
de celălalt vecin. A trebuit ca 
un gutui din ograda lui S. H. 
să fie scos și replantat. Nu știm 
dacă va mai prinde rădăcini sau 
va răsări un altul în locul lui, dar 
lăcașul pentru sănătatea și via
ța oamenilor crește văzind cu 
ochii.

IIIIIIII
| Rugăminte
ISe numește Maria Mitrache, 

domiciliată in satul Fălcoieni- 
Deal, comuna Potcoava, județul 

Olt. l-am dat adresa completă 
I pentru cei care vor răspunde 

următoarei sale rugăminți: 
„După ce am lucrat un timp in

I învățământ, acum, la 32 de ani 
pe care-i am, o boală gravă m-a 
țintuit in pat și nu mai pot să 
merg. De cind m-am irtibolnă- 

Ivit, soțul m-a părăsit. Pînă 
acum cîteva luni, cit a fost in 
viață, mama căuta să-mi aline

I supărarea și suferința bolii. Dar 
am rămas singură, zilele și nop
țile mi se par tare lungi și eu 
citesc, citesc într-una : ziare, re-

I viste, cărți de tot felul. Tare 
| mult aș vrea să am și eu cu 

cine schimba o vorbă".

IDe aici, rugămintea ei : cei 
care citesc aceste rinduri și 
i-au reținut adresa să-i scrie

I despre munca, bucuriile și stră
daniile lor, să-i trimită vești și 
speranțe. Cine se înscrie la 
cuvint 2

I Pentru cine
I „La mulți
| ani“?

Mergind la Topoloveni-Argeș, 
I formația de cor din Hideaga- 
I Maramureș le-a cintat gazdelor, 

între altele, și tradiționalul „La 
I mulți ani". După spectacol, in 

loc să fie bucuroși pentru 
aplauzele primite la scenă des-

Ichisă, dirijorul și coriștii erau 
tare abătuți. Pe drumul făcut 
cu autobuzul pină la Topoloveni, 
ei au pierdut in ziua de 2 iunie,

I între Alba lulia și Sibiu, un 
aparat de filmat. Tare ar mai 
cinta ei cu bucurie un „La

I mulți ani !“ și pentru acela care 
a găsit aparatul și l-ar trimite 
la II ide aga. Auzi omule ?

I IIIIIIII
I I III IInstructor...

neinstruitIIIIIIII

Din vorbă-n vorbă, Gheorghe 
Rotaru (str. Carul Mic nr. 3, 
București) a aflat că interlocu
torul său are un fecior. Feciorul 
absolvise Institutul de educație 
fizică și sport și fusese repar
tizat în județul Vaslui.

— Și zici că vrei să-ți aduci 
băiatul în Capitală ? — l-a în
trebat Rotaru.

— Mai încape vorbă ? Aș da 
oricît dacă aș găsi pe cineva...

— Află că acel cineva sînt 
tocmai eu în persoană. Știi cine 
sînt eu ? Cum, n-ai auzit încă 
de mine ? Păi eu sînt instruc
tor sportiv la clubul „Metalul" 
din București.

Și astfel, „instructorul" Rota
ru a încasat de la tatăl „griju
liu" de soarta odraslei 5 000 de 
lei, contra unui transfer ima
ginar. Pentru că, după primirea 
banilor, Rotaru s-a făcut nevă
zut. A fost depistat de Circa 13 
miliție, care i-a definitivat zi
lele acestea dosarul penal de tri
mitere în judecată.

II
II
I
IIIII IBietele

mioare...
Iln dimineața zilei de 11 iunie, ■ 

pe șoseaua București — Brănești I 
un cioban își mina turma la I 

păscut. Oile mergeau liniștite

Ipe marginea drumului. Din sens I 
opus, un autoturism „Dacia 1 300" | 
cu numărul 2—IF—468 se in-

I drepta spre ele ca un bolid, iz
bind in plin turma de oi. Nu 

Imai puțin de 18 dintre ele, grav 
lovite, au rămas pe marginea 
șoselei, dintre care 13 n-au mai

I putut fi salvate.
Făcînd-o de... oaie, conducă

torul autoturismului e bun de 
plată.

Petre POPA
si corespondenții „Scînteii"

— în județul nostru, forțele angajate în munca de creație însumează 3 200 de specialiști din învățămîntul superior tehnic, agricol, economic și medical, în paralel cu cei care activează în cadrul institutelor pro- priu-zise, al laboratoarelor uzinale, nemijlocit angrenați în activitatea de introducere pe scară largă a celor mai noi realizări ale științei și tehnicii în producția industrială. Cerința esențială pe care secretarul general al partidului a pus-o în fața întregii noastre economii — transformarea acumulărilor cantitative într-o nouă calitate, superioară — ne-a îndemnat să reconsiderăm munca desfășurată în domeniul activității de cercetare științifică și inginerie tehnologică.Avem în această privință o experiență rodnică pe care vrem, s-o valorificăm din plin. în ultimii ani, biroul comitetului județean de partid a analizat în mod sistematic activitatea institutelor de specialitate, concordanța temelor prevăzute în planul de cercetare cu sarcinile prioritare ce revin economiei naționale, cu dezvoltarea economiei în profil teritorial. în acest context, s-au purtat dezbateri largi cu oamenii de știință in vederea elaborării unor planuri tematice cit mai eficiente. Un . rezultat elocvent al acestor analize și dezbateri e întocmirea, la fiecare început de an, a unui bilanț al temelor rezolvate și a unui program complex de cercetare pentru noul an, totul sub forma unui volum compact, care ne permite urmărirea, clipă de 

Construcții noi pe bulevardul Nicolae Titulescu din Capitalâ Foto : E. Dichiseanu
INTENSIFICAREA MUNCII
POLITICO-ORGANIZATORICE
(Urmare din pag. I)fundamentale ale întregii activități educative desfășurate de organizațiile de partid.E necesar ca munca politico-educativă de masă să-și sporească aportul la accelerarea ritmului progresului general prin extinderea atitudinii înaintate fată de muncă la scara întregii societăți. Se impune ca activitatea politică să concentreze, în această perioadă din preajma zilei de 23 August, întregul ei arsenal de forme și mijloace îndelung verificate, precum și modalitățile, noi, inedite, apărute în ultimii ani, pentru ga pretutindeni, în toate întreprinderile industriale. în toate unitățile economice. pe toate șantierele. folosirea deplină, la întreaga lor capacitate, a mașinilor si utilajelor, problemele sporirii productivității muncii, îmbunătățirii calității produselor, reducerii consumurilor de materii prime, energie si combustibili. într-un cuvint imperativul creșterii eficientei economice, să devină o chestiune de conștiință, să polarizeze statornic atenția si eforturile fiecărui colectiv, ale fiecărui om în parte. Dovedesc o înaltă conștiință muncitorii care se străduiesc să realizeze producției fizice mentele asumate listă, care nu se _ _ _ ___damentul mașinilor, ci își mobilizează întreaga pricepere pentru a-1 spori' continuu, care ..vibrează" ori de cite ori costurile materiale de producție tind să crească si caută soluții pentru , a le alinia la nivelul mondial ; cercetătorii care îsi consacră toate eforturile creatoare pentru a face să progreseze stiinta românească, a îmbogăți ginală rească lume ;

exemplar sarcinile Planificate, angajata întrecerea socia- multumesc cu ran-

după regu- pămîntululautocondu- devenit un

creația stiintifică-tehnică ori- cu noi realizări, care să spo- prestigiul tării noastre în lucrătorii ogoarelor care sestrăduiesc să muncească Iile stiintei. să smulgă recolte tot mai bogate.în etapa actuală, cind cerea muncitorească a principiu cardinal al conducerii unităților productive, se impune cu si mai multă stringentă manifestarea conștiinței înaintate, prin participarea activă, responsabilă, competentă a fiecărui om al muncii la activitatea de conducere, prin exprimarea promptă, deschisă a opiniei ta problemele vitale ale întreprinderii, prin contribuția directă, efectivă la soluționarea corespunzătoare a acestora.Fără îndoială, atitudinea înaintată fată de muncă este. în ultimă instanță. principala turmă de manifestare a sentimentului patriotic. Nici cele mai înflăcărate cuvinte despre patrie, nici cele mai patetice profesiuni de credință nu pot rivaliza cu munca spornică, îndeplinită cu pasiune și con-

Pe agenda de lucru a comitetului județean de partid:

ÎNDRUMAREA Șl STIMULAREA ACTIVITĂȚII 
DE CERCETARE TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ

VIAȚĂ DE PARTID :????

clipă, a modului cum se finalizează lucrările.
— Ca să ne oprim la acest an, cu 

ce s-au soldat analizele efectuate ?— Potrivit exigențelor noii etape de dezvoltare a țării, specialiștilor angrenați în promovarea noului li s-a cerut să găsească căi și soluții pentru modernizarea și diversificarea producției, reducerea consumurilor materiale și energetice, folosirea integrală a capacităților de producție, creșterea substanțială a productivității muncii și a eficienței economice. Pentru ca aceste obiective să fie concretizate, organizațiile de partid au inventariat, la nivelul fiecărei întreprinderi, problemele de a căror neîntîrziată so-

mina pe armă, azi implică totala dă- efortul statornic ridicare a randa- în acest sens, pu-

știinciozitate. Organizațiile de partid au îndatorirea de a insufla maselor de oameni ai muncii profunda convingere că, dacă în vremurile de restriște a fi patriot însemna. înainte de orice, să pui datoria patriotică ruire ta muncă, pentru continua mentului muncii. . .tem vorbi despre faptul că măsura eficienței muncii politico-educative de formare a conștiinței înaintate o constituie sporurile concrete de producție, cantitățile peste plan de oțel, laminate, kilowați-oră, aparatură electronică, țesături, încălțăminte, produse agroalimentare etc., perfecționarea și ridicarea calității întregii activități în toate domeniile.Societatea noastră — bazată numai și numai pe muncă — nu poate tolera manifestări străine naturii relațiilor socialiste și profund dăunătoare mersului nostru înainte. De aceea, munca politico-educativă trebuie să se remarce prîntr-o combativitate sporită, să-și lărgească aria de influențare, cuprinzînd atît comportarea oamenilor la locul de muncă, în producție, cît și comportarea în societate, spre a forma oameni *care să-și organizeze viața în concordantă cu normele moralei comuniste.Rezultă, în lumina acestor cerințe, că fiecăruia dintre no<i îi revine o dublă îndatorire. A munci tu însuti bine înseamnă nu numai a face totul ca aportul tău să fie cît mai ridicat, ci mai înseamnă să-i ajuți tovără- seste De cei din jur să muncească si ei bine. Membrul de partid nu poate avea satisfacție deplină decît dacă și tovarășii săi, colectivul din care face parte își realizează cu succes sarcinile. Tocmai acest scop îl urmăresc o seamă de acțiuni inițiate de anumite organizații de partid, acțiuni dintre care unele s-au bucurat de o largă popularitate, cum ar fi, bunăoară : „Tovarășul de lingă tine", „Fiu de onoare al întreprinderii", „Prietenii noului angajat", „Brigada de producție și educație", „De la om la om". Din păcate, pe alocuri unele, dintre ele, odată cu trecerea vremii, și-au stins ecoul. Important este ca aceste acțiuni, ce și-au dovedit cu prisosință eficiența, să fie generalizate și mai ales intens aplicate.Cultivată stăruitor, prin ansamblul mijloacelor de care dispune activitatea politico-ideologică. si însușită de toti membrii societății noa.stre. conștiința socialistă isi va spori influenta binefăcătoare asupra economiei, ca si asupra întregii noastre vieți sociale, chezășuind dobîndirea de noi succese în întîmpinarea celei de-a 35-a aniversări a Eliberării, înfăptuirea exemplară a mărețului program de înflorire a patriei socialiste elaborat de Partidul Comunist Român. 

luționare depinde realizarea sarcinilor de plan curente și de perspectivă, urmărindu-se ca cele ce depășesc posibilitățile de rezolvare ale unităților respective să fie cuprinse în programele de lucru ale institutelor specializate. în acest fel, s-a hotărît ca Institutul de cercetări și proiectări pentru mașini de ridicat și transport uzinal, Institutul de sudură și încercări de materiale și Institutul politehnic „Traian Vuia“ să dea un ajutor concret întreprinderii mecanice Timișoara în modernizarea și reproiectarea podurilor rulantei în 

perfecționarea tehnologiilor de fabricație. Majoritatea utilajelor și instalațiilor pentru sudură realizate la întreprinderea „Electrotimiș" sînt rodul colaborării fructuoase între cercetătorii și proiectanții Institutului de sudură și încercări de materiale cu muncitorii și tehnologii țiin această uzină, iar realizarea unui nou tractor pentru lucrările în pantă în livezi, vii și grădini se datorește colaborării dintre întreprinderea „Tehno- metal“ și filiala din Timișoara a I.C.P.M.A. București.
— După cum bine se știe, munca 

politico-educativă trebuie să se des
fășoare diferențiat, ținind seama de 
nivelul de pregătire și sfera de preo
cupări a celor cărora i se adresează.

Cîșliguri suplimentare 
la loz în plicDupă cum s-a mai anunțat, la seriile de loz în plic aflate în vînzare s-au introdus cîști- guri suplimentare acordate de Administrația de Stat Loto-Pro- nosport din fondul special al sistemului. Amatorilor de loz în plic li se oferă posibilități multiple de a obține autoturisme „Dacia 1300", ,,Trabant 601", precum și un număr sporit de importante cîștiguri în numerar. Agențiile Loto-Pronosport, vînzătorii volanți, unitățile din comerț și cooperația de consum și oficiile poștale din întreaga țară stau la panților care cerce șansele dispoziția partici- doresc să-și inia loz în plic.

0 cerință cu valoare de lege a democrației socialiste

NICI 0 SCRISOARE, NICI 0 AUDIENȚĂ - FĂRĂ RĂSPUNS!

soluționării a numeroase de ordin edilitar-gospo- personal ale celor care muncesc, în acest cochet de ce, pentru cunoașterea opor- în termen din

Orașul Reghin este cunoscut în toată țara — și nu numai în țară — pentru gama largă de produse pe care le realizează prin prelucrarea superioară a lemnului : instrumente muzicale de înaltă calitate, ambarcațiuni nautice pentru „flotila de aur" a canoiștilor și caiaciștilor noștri. în ultimul timp, Reghin s-a conectat la circuitul economic național și cu produse metalurgice. Odată cu puternica dezvoltare economică, orașul a cunoscut un ritm de urbanizare și modernizare fără precedent. într-o astfel de localitate, aflată în plină transformare, viața însăși pune in fața primăriei necesitatea probleme dăresc și trăiesc și oraș. Iată acestor probleme, receptarea tună și rezolvarea lor legal și util constituie una preocupările permanente ale consiliului popular orășenesc. Dacă îl întrebi pe tovarășul Alexandru Bug- naru, primarul orașului Reghin, cite cereri, propuneri și sesizări ap formulat cetățenii orașului în prin scrisori și audiențe, nevoie de timp de gîndire răspunde :— în total, ne apropiem dar cele mai multe dintre fost adresate prin scrisori, al căror număr a scăzut, ci făcute la orele de audiențe, pe care le ținem cu regularitate la primărie și în colectivitățile de muncă. în spiritul hotărîrilor de partid, al legilor țării, am luat toate măsurile pentru ca propunerile, sugestiile, cererile și reclamați- ile oamenilor să fie receptate și rezolvate cu maximă solicitudine. A fost stabilit un program de audiențe (ta fiecare zi din săptămină), care

acest an el n-are pentru ade 1 500, ele n-au

In același timp, este bine, cunoscut 
faptul că principalul criteriu de 
evaluare a calității muncii politico- 
educative este eficiența. In lumina 
acestor cerințe, cum apreciați activi
tatea desfășurată pe acest tărîm în 
rindurile cercetătorilor științifici ?— Neîndoielnic, problema formării politico-morale a tuturor celor ce lucrează în domeniul cercetării a stat și va sta mereu în atenția comitetelor județean și municipal de partid. Ne-am îngrijit ca majoritatea covîrșitoare a cercetătorilor să fie cuprinși în diferite forme ale învă- 

țămîntului politico-ideologic. Ne străduim ca și celelalte forme ale muncii politico-educative — în primul rînd munca de la om la om, dar și gazetele de perete, propaganda vizuală, emisiunile stațiilor de radioamplificare, programele brigăzilor artistice — să se caracterizeze printr-o cit mai profundă integrare în problematica dezvoltării vieții economico-so- ciale, în primul rind a îndeplinirii obiectivelor Congresului al XI-lea.Totodată, cadrele cu munci de răspundere din acest sector au fost îndrumate să ia parte Cu regularitate la cursurile de reciclare pe plan central sau județean. O mare importanță au, de asemenea, lectoratele tehnico-științifice organizate pe
Arta meșteșugarilor de a cîștiga încrederea clienților:

CALITATEA SERVICIILOR...Un client intră pe ușa unității. Este invitat în cabină, unde își dezbracă hainele și primește un halat. Hainele sînt introduse în mașina automată de spălat, și după mai puțin de 50 de minute — timp în care omul răsfoiește ziarele și revistele ce i-au fost oferite — părăsește unitatea îmbrăcat cu hainele curate și călcate, ca „scoase din cutie".Nu, nu este o fantezie, ci o realitate. Meșteșugarii din Covasna au organizat pentru localnici și pentru turiștii care poposesc în orășelul-sta- țiune și alte surprize plăcute. Bunăoară, în plin centrul orașului, într-o încăpere de cîteva zeci de metri pă- trați sînt prezentate zilnic peste 300 (trei șute) articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie, artizanat, obiecte de decorațiuni interioare specifice zonei folclorice de aici.— Ideea expoziției — ne-a spus Iuliu Kădăr, președintele cooperativei „Avîntul" Covasna — s-a născut din dorința de a oferi clienților posibilitatea cunoașterii produselor noastre și, fie pe loc, fie pe bază de comandă executată ulterior în atelierele de specialitate, să poată procura tot ceea ce doresc. La fel am organizat și o expoziție de mobilă— „Căminul" — unde expunem produse realizate în exclusivitate de cooperativa noastră, plus o gamă largă de accesorii pentru apartamente— draperii, covoare, lenjerie de pat, plăpumi, pături, fețe de masă, mi
IndicatorulVolumul total al prestărilor de serviciiOferta de servicii, în medie, pe locuitorNumărul unităților de servireNumărul lucrătorilordin sectorul prestărilor de serviciiPrin ce metode și mijloace s-a reușit atingerea acestor parametri ?— In primul rînd, ne-am concentrat atenția spre extinderea rețelei de unități — ne-a spus Lehel Mike, președintele Uniunii județene a cooperației meșteșugărești. Cu sprijinul organelor locale de partid și de stat 

asigură accesul direct al tuturor cetățenilor la toate cadrele din conducerea primăriei, începînd cu președintele, vicepreședinții și secretarul comitetului executiv, program este afișat nu numai primărie, ci și în întreprinderi instituții, a fost comunicat deputa- ților, președinților asociațiilor de locatari și ai comitetelor de cetățeni. Numai în acest an am acordat la primărie peste 800 de audiențe. Urmărim ca problemele ridicate de cetățeni la audiențe să fie soluțio

Acest la Și

Semnalăm interesante aspecte din experiența 

Consiliului popular al orașului Reghin

fost rezolvate pe loc, în fără intermediari. în am luat măsuri ca la asiste ca invitați și re- unor compartimente la
nate, pe cît posibil, în prezența cetățenilor. Peste 80 la sută din cererile și sesizările făcute în acest an la audiențe au mod direct, acest scop, audiențe să prezentanțiicare știm că cetățenii apelează cel mai frecvent. Dacă cererea formulată la audiență nu poate fi rezolvată pe loc, se întocmește o așa-numită fișă de audiență, care se înaintează a doua zi întreprinderii, instituției . .competent să o rezolve. în calitatea pe care o am, verific personal legalitatea soluției date, ca și comunicarea prevăzutExistă, evidență lor, cererilor, sesizărilor țiilor făcute de cetățeni ia consiliul 

----- uuicpimueiii, sau compartimentului
termenulrăspunsului în de lege.la primăria din la zi a tuturor i Reghin, o propuneri- și reclama

felurite ramuri de activitate și domenii de preocupări, lectorate de a căror bună desfășurare răspund oameni de știință și specialiști cu prestigiu. Un loc însemnat în acest sistem complex de ridicare a competenței îl au simpozioanele pe teme ale noului în știință și tehnică, simpozioane la care participă cu expuneri și referate documentate un mare număr de cercetători.
— Cum acționează comitetul ju

dețean, organele și organizațiile de 
partid pentru stimularea creației 
tehnico-științifice de masă ?

— Un cadru de afirmare prielnic pentru valorificarea inteligenței tehnice, pentru stimularea creației tehnico-științifice de masă, îl constituie Festivalul național „Cînta- rea României". Sub îndrumarea Comitetului județean de partid, organele și organizațiile de partid, de masă și obștești, comisiile județeană și cele municipale ale inginerilor și tehnicienilor desfășoară o intensă activitate de susținere a unor acțiuni de masă, cum sînt cele intitulate „Să ne confecționăm piese de schimb prin efort propriu", „Brigăzi ale eficienței economice" și altele. Se pot aminti, bunăoară, acțiunile de largă rezonanță de la „Electrometal", între

lieuri, prosoape și chiar linguri și făcălețe — aproape tot ce este necesar într-o gospodărie. Diversificîntl în acest' fel gama de servicii, am reușit să sporim oferta unităților noastre de la circa 500 lei, în medie, pe locuitor, în 1975, la peste 1 400 lei, prevăzut în acest an. Și cum dorim să ne menținem în continuare titlul de cooperativă fruntașă pe județ — titlu pe care îl deținem de 10 ani 
însemnări

din județul Covasna
consecutiv — vom extinde încă din această vară numărul de Unități, prin amenajarea de noi ateliere la parterul blocurilor de locuințe din centrul orașului. Totodată, vom organiza și o casă de comenzi centralizată pentru croitorie, cizmărie, blănărie și altele.Eforturile meșteșugarilor din Covasna se înscriu firesc în ansamblul eforturilor făcute în economia județului pentru atingerea, pînă la sfîr- șitul cincinalului, a plafonului minim de 10 miliarde lei producție industrială. Iată cîteva date de referință privind evoluția serviciilor meșteșugărești în județul Covasna in actualul cincinal :

197539 milioane lei 81 milioane lei506 lei144
1979

841 lei220870 1 100am mărit în actualul cincinal suprafața totală a spațiilor de servire — prin construcții noi și amenăjări — cu peste 55 la sută. în prezent, aproape două treimi din unitățile de servire sînt amplasate în construcții noi, zate ta complexe de prestări (reali- în regie proprie) și la parterele

popular, precum și o evidență pe circumscripții electorale, iar în cadrul acestora, pe diferite sectoare de activitate : gospodărie comunală și locativă, sistematizare, comerț și altele. Programul de audiențe, ca și programul de lucru cu publicul sînt respectate întocmai.L-am însoțit pe primarul orașului Reghin la una din audiențe. Pe listă erau înscriși vreo 30 de cetățeni. Veniseră să discute cu primul gospodar al obștii tot felul de probleme : de la cele de interes general 

și edilitar-gospodăresc pînă la chestiuni ieraș, mele sarearețelei de apă în cartierul Apalina. „Ne angajăm — spunea el — ca împreună cu cetățenii să executăm toate lucrările necalificate, inclusiv săparea șanțurilor pentru conducte". Propunerea a fost reținută, stabi- lind-se un termen de soluționare, loan Săcărea, muncitor, deputat în circumscripția nr, 13, cartierul Ier- nuțeni, solicita în numele cetățenilor material săditor pentru plantarea unor arbori și arbuști ornamentali. Profesorul Sarkani Ernest a propus, la rîndul său, ca amenajarea și îngrijirea parcului central al orașului să fie încredințate cadrelor didactice șl elevilor Liceului industrial nr. 2. Muncitorul Alexandru Graur și alții au venit cu o serie de ce- 

strict personale. Nicolae Flu- de exemplu, solicita, în nu- asociației de locatari, devan- termenului de introducere a

prinderea de prelucrare a lemnului și altele unde, prin aplicarea propunerilor oataenilor muncii, au fost reproiectate și modernizate mai multe produse, obținîndu-se reducerea cheltuielilor materiale și importante economii de manoperă. Mișcarea de invenții și inovații a cunoscut dimensiuni tot mai ample, în anul trecut fiind înregistrate 89 invenții și 301 inovații, a căror aplicare în producție conduce la promovarea și valorificarea inteligenței tehnice românești.Sarcinile mobilizatoare cu care este confruntată economia timișeană în acest cincinal și în perspectivă ne îndeamnă să dăm o și mai mare amploare activității de cercetare științifică și proiectare tehnologică, să eliminăm cu hotărîre lipsurile ce se manifestă pe acest tărim. Vom urmări ca temele ae cercetare să fie repartizate în mod judicios pe colective, în vederea folosirii raționale și eficiente a tuturor forțelor. Se va generaliza practica urmăririi pe etape a obiectivelor de plap, a testării și omologării pe parcurs a unor piese, componente și sub- ansamble pentru scurtarea termenelor de asimilare. O mai mare atenție se va acorda fundamentării planurilor de perspectivă, astfel incit orice produs nesolicitat la un moment dat sau depășit din punct de vedere tehnico-funcțional să poată fi înlocuit operativ cu altul mai valoros. Institutele de proiectare și cercetare tehnologică, catedrele în- vățămîntului tehnic superior vor fi atrase în mai mare măsură în acțiunile de modernizare a tehnologiilor de fabricație, de reducere a consumurilor de materii prime, materiale și energie, îndeosebi în unitățile constructoare de mașini. în agricultură, se va urmări în mod prioritar stabilirea de tehnologii diferențiate pe zone naturale de producție. într-un cuvint, ne vom strădui ca fiecare cercetător, avind conștiința răsnunderii sale politice, să-și aducă din plin contribuția la progresul general al societății noastre socialiste.
Victor BIRLADEANU 
Cezar IOANA

dispo-nostru pentru consti-

noilor blocuri de locuințe. Odată cu dezvoltarea rețelei de unități, am desfășurat o amplă acțiune de modernizare a atelierelor (vechi și noi), înzestrîndu-le cu mașinile și zitivele necesare.Aflăm de la interlocutorul că o altă direcție prioritară meșteșugarii din Covasna o tuie diversificarea serviciilor. Practic, în ultimii trei ani a fost dublată gama serviciilor meșteșugărești, majoritatea localităților din județ dispu- nînd în prezent de un număr superior baremului minimal fixat pentru 1980. în cadrul acțiunii de diversificare, s-a pus accentul pe acele servicii mai intens solicitate de populație : întreținerea bunurilor de folosință îndelungată, executarea de garnituri șl piese de mobilier Ia comandă, reparații de mobilă (creșterea înregistrată în ultimele luni depășește procentul de 300 la sută), reparații de îmbrăcăminte și îmbrăcăminte la comandă, tricotaje și altele. întrucît nu în toate localitățile se justifică din punct de vedere economic înființarea unor unități de sine stătătoare, s-a trecut la organizarea de unități complexe. Astfel', într-o serie de unități de spălat și curățat chimic se desfășoară și activități de remaiat ciorapi sau reparat confecții ; în cele mai multe unități de optică se execută și lucrări de tocilărie și reparat ceasuri ; în cele de reparat stilouri se repară și umbrele, se încarcă brichete ; unele frizerii și unități de coafură se ocupă și cu vînzarea produselor cosmetice...In sfîrșit, se cuvine să menționăm interesul cooperației din Covasna pentru sporirea numărului de meseriași în activitatea de servire publică. Reușita acestei acțiuni — care i-a pus nu o dată pe reprezentanții cooperației în situația de a merge din școală în școală, din clasă în clasă, pentru a stimula interesul copiilor spre meseriile cooperației — este cu atît mai meritorie dacă avem în vedere cerințele generale de forță de muncă ale economiei județului in această perioadă.
Mihai IONESCU

rințe de ordin personal. Cererile fiind îndreptățite, primarul și le-a notat în carnet, a fixat, de comun acord, termenul și soluții de rezolvare.Cea mai mare parte din propunerile și cererile formulate de cetățeni în audiențe la primărie și în cadrul întâlnirilor celor 31 de deputați cu cetățenii din circumscripții a făcut obiectul unei temeinice analize. Mai mult decit atît, o bună parte din propunerile și cerințele cetățenilor au constituit punctul de plecare al unor hotărîri și decizii ale consiliului popular și comitetului său executiv. Urmarea : la Reghin cetățenii au efectuat, numai în acest an, lucrări în valoare de peste un milion de lei — reparații de trotuare și străzi pe o suprafață de 95 400 metri pătrați, plantarea a 6 500 bori ornamentali, îndiguirea șului pe 43 000 metri pătrați, rea a mii de ore de muncă tară la înălțarea noilor blocuri de locuințe și altele. Un asemenea mod de organizare a audiențelor face ca oamenii să cîștige încrederea primăriei, să nu mai cheltuie bani și timp pînă la județ, să nu mai trimită scrisori direct la organele centrale. Și aceasta, întrucît peste 90 la sută din problemele ridicate în audiențe au fost soluționate direct, deschis, fără intermediari : n-a existat, în acest an, cerere, scrisoare. sesizare sau reclamație la care să nu se fi răspuns în termenul legal. Aceasta face ca legăturile primăriei cu oamenii muncii să mai strînse, iar participarea întreaga activitate obștească tot mai activă.

de ar- Mure- presta- volun-

fie tot lor la să fie
Gh. GIURGIU
corespondentul „Scînteii'
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Asa cum a cerut si a subliniat insistent secretarul general al partidului De ce întîrzie punerea în funcțiune a fabricilor 

de prefabricate? (VIII}

Lucreaid specialiștii uzinei 
cel puțin jumătate din timp

O inovație stranie pentru escamotarea restanțelor

CONSTRUCTORII LIVREAZĂ
în sectoarele de concepție și producție? APARTAMENTE FARA PEREȚI

9 Situația și statisticile de pe hîrtie și realitățile din ateliere • Repartizări „abstracte", fără 
măsuri precise • A trece prin secții sau a face dispecerat nu înseamnă activitate de concepție...La recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., secretarul general al partidului, tovarășul Ceaușescu, sublinia, din nou, că toți specialiștii, indiferent din ce servicii fac parte, trebuie să lucreze cel puțin jumătate din timpul de muncă nemijlocit in producție, in sectoarele de conpepție și proiectare. Este o măsura înscrisă încă in urmă cu doi ani în hotărirea Congresului consiliilor oamenilor muncii, o măsură care a devenit obligatorie.Experiența unor unități industriale din Brăila, Maramureș, din alte județe ale țării atestă că acolo unde organizațiile și organele locale de partid au urmărit cu consecvență aplicarea acestei hotărîri s-au ’obținut rezultate deosebite, concretizate în mai buna organizare a muncii, extinderea gradului de mecanizare și automatizare a producției, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor și, în final, în creșterea eficienței activității economice. Acestor rezultate concrete li se adaugă avantajul că, în acest fel, fiecare tehnician și inginer are posibilitatea să-și perfecționeze calificarea, să-și împlinească vocația in specialitatea pentru care s-a pregătit, în contact nemijlocit cu producția, cu problemele proiectării și cercetării.Am dorit să aflăm cum se transpune în viață această hotărire in- tr-una din unitățile economice importante ale industriei Capitalei — întreprinderea mecanică de utilaj chimic. Prin natura producției, prin gradul înalt de complexitate și noutate al produselor — în cea mai mare parte producția întreprinderii este formată din unicate — specialiștii de aici au un teren vast de afirmare a capacității lor tehnice. Ce s-a întreprins concret pînă acum pentru fructificarea rațională a pregătirii de specialitate a inginerilor și tehnicienilor din serviciile funcționale ale întreprinderii ? Iată un prim răspuns dat de ing. Teodor Popa, directorul întreprinderii :— Toți inginerii din compartimentele noastre funcționale au fost repartizați să lucreze cel puțin jumătate din timpul lor de muncă în dife-

Nicolae rite secții de producție sau in cercetare. Și pentru ca această acțiune să fie mai eficientă, fiecărui specialist i-au fost încredințate sarcini concrete sau teme de cercetare de a căror soluționare răspunde nemijlocit.Afirmațiile tovarășului director ne rețin atenția în mod deosebit, știind că în serviciile respective ale întreprinderii bucureștene lucrează 30 de ingineri, 33 de tehnicieni și 16 sub- ingineri, adică un puternic eșalon de specialiști.— în vederea valorificării raționale

cauză. Mai intîi să-1 ascultăm pe inginerul Viorel Dumitrescu, despre care ni s-a spus că se ocupă, in secția cazangerie I, de gestiunea costurilor, de corelarea tuturor costurilor în funcție de comenzi și gradul de tehnicitate al produselor : „Personal, urmăresc execuția mai multor comenzi la evaporatoare peliculare. Și, ori de cite ori este cazul, împreună . cu cei de la proiectare, intervin pentru soluționarea unor probleme pa care le ridică bunul mers al producției. în ultimul timp nu au fost pro-
CITEVA CONSTATĂRI

DE LA ÎNTREPRINDEREA MECANICA 
DE UTILAJ CHIMIC DIN CAPITALĂ

a acestui potențial creator — ne relatează ing. Vasile Niculescu, șeful serviciului organizarea producției și a muncii — 8 ingineri din serviciile funcționale au fost repartizați să lucreze jumătate din timpul lor muncă în cercetare, iar ceilalți 22 ingineri în secțiile de fabricație.Adîncim investigațiile, căutăm să știm mai exact ce sarcini le-au fost repartizate specialiștilor din serviciile funcționale ale întreprinderii și cum sînt ele rezolvate. Ni se pune la dispoziție un tabel din care aflăm că celor 8 ingineri, despre care ni s-a spus că au fost repartizați în cercetare, le-a fost încredințată sarcina de a elabora o seamă de studii pe diferite teme. în continuare, tabelul cuprinde numele a 22 de ingineri și... atit. Desigur, nu era nevoie să se întocmească un top de hîrtii cu privire la modul cum este organizată integrarea specialiștilor din serviciile funcționale în producție sau cercetare, dar pentru buna desfășurare a acestei acțiuni se impunea și se impune o evidență clară, cunoașterea exactă a realității.Să le dăm însă cuvintul celor în

de de
bleme deosebite, dar este nevoie ca procesul tehnologic să fie în permanență supravegheat. Iată și opinia Inginerului Petre Mihăescu, din cadrul serviciului pregătirea și programarea producției :— Eu mă ocup de mal multe comenzi în atelierul mecanisme. Am considerat că este și datoria mea să particip la soluționarea unor probleme tehnice, să urmăresc o serie de piese în timpul execuției pentru ca acestea să urmeze cursul firesc al fluxului tehnologic.Stăm de vorbă șl cu alte cadre inginerești din serviciile funcționale ale întreprinderii. Ascultîndu-i insă, ni se conturează tot mai limpede o concluzie, și anume : specialiștii din serviciile amintite au fost repartizați în secțiile de producție fără să aibă o răspundere precisă pentru soluționarea problemelor tehnice, tehnologice sau de organizare. Urmărind în general execuția unor comenzi, ei dublează, de fapt, munca maiștrilor, șefilor de ateliere și de secții. Dar lată ce ne spun în legătură cu aceste aspecte cei care lucrează efectiv In producție. Arsene Furcoi, maistru

principal în atelierul forje : „Este adevărat, inginerii din serviciile funcționale trec prin atelierul nostru și se opresc citeva minute la cite un produs. Cind avem însă situații mai grele' de rezolvat, unii răspund Imediat, alții mai greu, dar întotdeauna numai der că secție, pe zi, .luționarea unor probleme mari privind perfecționarea tehnologiilor ds fabricație și mecanizarea unor operații, experiența lor ar fi mult mai bine folosită, iar rezultatele in producție ar fi altele, categoric superioare". La rîndul său, inginerul Ion Curelea, șef de atelier în secția ea- zangerie I, ne declara : „Activitatea desfășurată în producție de inginerii din compartimentele funcționale trebuie să fie. după părerea mea, ancorată în domenii care cer cu adevărat competența lor. Or, gradul de complexitate al problemelor de care se ocupă aceștia — în special inginerii din serviciul pregătirea și programarea producției — este inferior nivelului d© calificare tehnică pe care 11 au. Urmărirea produselor pe flux este o treabă de dispecerat, care poate fi făcută de cadre cu pregătire medie și nicidecum de ingineri. Evident, este vorba de irosirea unui însemnat potențial creator.Revine deci comitetului de partid, consiliului oamenilor muncii din întreprinderea bucureșteană îndatorirea de a soluționa cu răspundere, grijă și atenție grarea lor în cetare sini acum acțiunile concrete pentru a se clarifica obiectivele ce trebuie atinse, sarcinile și răspunderile ce revin fiecărui specialist, pentru a se asigura, în cel mai scurt timp, înde'* plinirea Întocmai a măsurilor stabilite de conducerea partidului în acest domeniu, a prevederilor din hotă- rirea Congresului consiliului oamenilor muncii.

la insistentele noastre. Consi- dacă aceștia ar fi prezenți în prin rotație, numai două ore și dacă s-ar preocupa de so-

toate problemele privind inte- efectivă a tuturor specialiști- activități productive, de cer- sau proiectare. Importante

Iile ȘTEFAN

în județul Ilfov urmează să fie date in folosință, in cursul acestui an, peste 3 590 de apartamente, la care se adaugă o serie de restanțe din anul trecut. Situație care impune o bună organizare a lucrărilor, o aprovizionare tehnico-materială corespunzătoare a șantierelor de locuințe, astfel incit sarcinile de plan să fie realizate cu ritmicitate și rapiditate, iar restanțele recuperate treptat. Iată insă că analiza activității din primele 5 luni ale anului nu confirmă aceste așteptări, ba, dimpotrivă, restanțele au crescut in continuare cu alte citeva sute de apartamente.Cauza principală a acestei stări do lucruri complet nesatisfăcătoare constă în lipsa panourilor mari prefabricate. într-adevăr, unitățile furnizoare — întreprinderile de prefabricate din Călărași, Țăndărei și Alexandria — nu și-au onorat nici pe departe obligațiile contractuale asumate. Din cele 379 apartamente prevăzute pentru primele cinci luni au fost livrate numai 151, cele mal mari restanțe înregistrîndu-le I. P. Alexandria — 159 de apartamente. în plus, livrările au fost făcute dezasortat, fapt care a îngreunat considerabil execuția lucrărilor. în atari condiții, constructorii de locuințe din județul Ilfov și-au legat speranțele de redresare a activității lor de intrarea în funcțiune, la 31 mai, a întreprinderii de prefabricate din Giurgiu, care urmează să realizeze pină la 30 decembrie 689 de apartamente din capacitatea anuală de 2 000 de apartamente.Din păcate, stadiul atins în realizarea acestui obiectiv nu oferă nici o garanție că cele 680 de apartamente vor fi livrate șantierelor în timp util. Și iată de ce. Nu trebuie să fii specialist pentru a remarca pe șantier răminerile în urmă. Se muncește concomitent la toate categoriile de lucrări, incepînd cu săpăturile pentru fundații și terminînd cu structurile de rezistență. Lipsesc încă o serie de utilaje tehnologice, în valoare de peste 20 milioane lei. Ca urmare, investiția nu a fost realizată nici pe jumătate (și tocmai cind ?), acum, după ce termenul de punere in funcțiune a expirat. Cum apreciază această situație factorii de resort ?Ing. Petre Gheorghe, responsabil cu investiția din partea beneficiarului i „Cum să funcționeze această

unitate dacă la obiectivele esențiale pentru punerea ei în funcțiune — hala de fabricație, linia de turnare a pereților, liniile de con- veiere, tunelul de tratament termic și altele — se Înregistrează mari ră- mineri în urmă ! Vom realiza totuși Intr-un poligon în aer liber unele elemente prefabricate — planșee, scări, balcoane — în afară de pereții exteriori, interiori și băi".Care este punctul de vedereconstructorului ? Cum justifică aceste intirzieri apreciabile ? Ce măsuri intenționează să adopte pentru recuperarea lor grabnică ?Surprinzător, ing. Nicolae Ioanițes- eu, șef de șantier în cadrul Trustului
al

PE ȘANTIERUL 
DIN GIURGIU

de construcții Industriale și agrozootehnice București, susține că sînt „ceva" rămîneri în urmă, că e vorba de „unele închideri" care tează pe montori și nici punerea în funcțiune".Optică greu de înțeles. Restanțele sint evidente, termenul de punere in funcțiune a expirat, iar constructorul, in loc să se mobilizeze, să treacă cu hotărire la recuperarea restanțelor, se amăgește de fapt că lucrările nu stau prea rău. Măsurilor energice, acțiunii hotărîte le sînt substituite aprecieri despre activitatea (e drept, necorespunzătoare) a celorlalți factori. La rîndul lor, aceștia se arată puțin dispuși să-și analizeze în spirit autocritic propriul stil de muncă și... pasează răspunderea constructorilor. Iar lucrările bat pasul pe loc. Cit despre colaborarea reciprocă pe

„nu-i afec-

și exigențașantierul Fabricii de

CONTRASTE
Cine seamănă sîrmă.paielor relativ agricultura Ea și-aBalotarea este o lucrare nouă în țării noastre, făcut loc in ultimii 20 de ani, cind s-a trecut la recoltarea cerealelor păioase cu combinele. In această situație, paiele se adună cu ajutorul preselor și se leagă fedeleș cu sirmâ. Cită sîrmă se folosește la un balot de Puțină, zeci de nivelul culturi, seamnăCe se întîmplă cu sirma după ce s-au desfăcut baloții in vede-

doar grame, intregil aceasta mii de
paie '! citeva Dar la agri- in- tone.

folosirii palelor zootehnie ? Multă, iro-
Județul nu s-a extins

rea in foarte multă se sea. Pentru a se include această portiță a risipei. in unitățile agricole din județul Teleorman s-a desfășurat, in primăvara acestui an. o amplă acțiune in vederea colectării sîrmei. în multe locuri ea a fost îndreptată și legată in snopi, iar apoi a fost livrată unităților de colectare a metalelor. Așa s-a procedat și la stațiunea experimentală agricolă Drăgănești- Vlașca. S-au adunat sute de kilograme de

sirmă, bună parte din ea fiind legată in snopi. Dar, multă sîrmă zace lingă saivanul de oi al stațiunii. unde, de altfel, s-au folosit paiele. Aci, risipa este de două feluri. In primul rind, această cantitate de metal nu poate ajunge la oțelării. Iar în al doilea — sirma ocupă o bună bucată de pămînt fiind un protector ideal pentru buruieni și bălării. Păcat și de una și de alta. Vine secerișul cu alt consum de sirmâ pentru paie. Pe cind și „recoltarea" ei cu grijă 7

dar suprafața arabilă a crescut
hidroameliorative 36 000 

redate agriculturii
La Harghita, prin lucrări

Cind „glasul roților de tren" taie
fluxul tehnologic

luiAșacu
Ați auzit, desigur, despre isprăvile lui încurcă-lume. Dar nu și de cele ale încurcă-trenuri. cum se întîmplătrenul de persoane Si- meria — Hunedoara, care întrerupe, practic, circulația tehnologică a trenurilor încărcate cu materii prime pentru oțelăria electrică nr. 2 de la Combinatul siderurgic Hunedoara. Și se încurcă așa. deoarece, cei care ar trebui să le descurce — factorii de resort din Ministerul Industriei Metalurgice, Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor și Comitetul pentru problemele consiliilor popu-

lare — tergiversează avizarea documentației de deviere a căii ferate, care traversează fluxul tehnologic între oțelărie și sectorul laminoarelor. Iar acest spectacol al lui încurcă-trenuri se repetă de citeva ori pe zi. Și „biletul de intra- ’ drept,re“ costă, ce-i cam mult :1) circa 30—40 din capacitatea riei nu este 1 deoarece fluxul tehnologic, organizat provizoriu, provoacă mari intirzieri ale trenurilor ce transportă lin- gotiere, oale pentru evacuarea zgurei, fier vechi și lingouri calde spre laminoare ;

l la sută oțelă- folositâ

un lin- pe2) aproximativ sfert din totalul gourilor se răcesc drum pînă la laminoare. impunind un consum suplimentar de gaze pentru reîncălzi- re — estimat la 7,5 milioane mc pe an ;3) manevrele suplimentare impuse de deplasarea trenurilor a- trag și ele un consum neprevăzut de 600 tone motorină pe an.Cam mare nota de plată a tergiversărilor! Rămîne ca factorii a- mintiți fie să avizeze plata (din propriul buzunar), fie să rezolve neintîrziat problema avizării documentației, scoțînd „cuiul Tui Pepelea" din oțelăria hu- nedoreană. (C. Cârlan).

în județul Harghita, din inițiativa biroului comitetului județean de partid, anul 1979 a fost declarat an al îmbunătățirilor funciare. S-a prevăzut ca prin asemenea lucrări să fie scoase de sub influența excesului de umiditate și redate circuitului agricol 36 000 hectare terenuri situate în luncile rîurilor Olt, Mureș, Homo- rod și Tîrnave. O asemenea sporire a suprafeței arabile, într-un județ în care din cele 661 000 hectare doar 103 923 hectare sînt arabile, înseamnă foarte mult. Aceasta se realizează prin regularizarea riurilor și alte lucrări de îmbunătățiri funciare care, prin amploarea lor, constituie o acțiune fără precedent pe meleagurile harghitene. Silite să-și urmeze cursul in albii străjuite de maluri temeinic consolidate, riurile vor înceta să prezinte pericolul inundațiilor, iar terenurile din luncile lor vor fi cultivate cu diferite plante specifice acestei zone, cartofii ocupînd cele mal mari suprafețe. De asemenea, se execută lucrări de combatere a eroziunii solului, defrișări și fertilizări.Pe cursul superior al Oltului, in zona Siculeni-Tușnad, lucrările de îndiguire și de desecare se află in toi. Patru dragline, 2 excavatoare hidraulice, 2 săpătoare de șanțuri, 6 buldozere înfruntă două elemente ale naturii : apa șl pămîntul. tn fiecare zi. tovarășii Lakatos Adam, Dânuț Lăzărescu. Vecsey Laszlo și Nagy Sandor din conducerea Oficiului de îmbunătățiri funciare și proiectări construcții agricole Harghita se află la fața locului, exami- nind, cum se spune „pe viu", in ce ritm inaintează aceste lucrări. în ultima, vreme 'nici un utilaj de mare capacitate n-a intrat in „ore de repaus forțat". Dănuț Lăzărescu, inginerul-șef al Oficiului județean de îmbunătățiri funciare ne în-

date îndi- firul

ne puna eu cifre lucrărilor, colectivu-

deamnă că consemnăm trei importante privind lucrările de guire și desecare efectuate pe apelor din județul Harghita.La 30 iunie a.c. vor fi terminate lucrările de terasamente și întreaga rețea de canale pe cursul superior al riului Olt. Ca urmare, vor fi ^scoase de sub efectul excesului de umiditate 5135 hectare terenuri foarte bune pentru cultivarea cartofului. Vecsey Laszlo, șeful biroului plan din cadrul oficiului, la îndemînă și un tabel statistice . privind stadiul Rezultă că angajamentullui de oameni ai muncii de pe acest șantier, luat în cinstea celei de-a 35-a aniversări a eliberării patriei de sub -dominația fascistă, deplinit ^exemplar.30 septembrie a.c. este o importantă, care va marca rea completă a lucrărilor larizare a riului Olt, inclusiv punerea în funcțiune a celor 22 instalații de compresat cu 39 agregate mobile, precum și toate construcțiile hidrotehnice aferente.La 30 octombrie a.c., în depresiunea Gheorghieni din Lunca Mureșului superior, unitățile agricole situate în zona Voșlobeni — Joseni vor adăuga la suprafețele arabile pe care le dețin primele 2 000 de hectare din cele 12 000 planificate a fi redate circuitului agricol ca ur- de

va fi înaltă dată termina- de regu-

mare a finalizării lucrărilor regularizare a riului Mureș.Așadar, într-un singur an, intr-un Județ de deal și munte cum este județul . Harghita se integrează in circuitul agricol productiv peste 7 000 de hectare teren arabil. Aceste rezultate se datoresc muncii de dăruire a excavatoriștilor, dozeriștilor între care czel, Iakab Attila,
pline bul-Ven- Imre, Korodi Emil, Gabor Bela. MokanyOrban Biczo

hectare de teren sînt

Ferenc și altor lucrători de pe utilajele de Îmbunătățiri funciare. In fiecare zi, dis-de-dimineață și pînă seara la oră tîrzie, ei nu slăbesc ritmul muncii, dislocînd lunar, fiecare, cite 10 000—12 000 metri cubi de pă- mint.Evident, anul îmbunătățirilor funciare în județul Harghita are și alte repere. Suprafețe importante vor fi ferite de pericolul inundațiilor și în bazinul riului Tîrnava Mare. Aici, Oficiul județean de gospodărire a apelor acționează pentru consolidarea și apărarea malurilor pe c porțiune de 5 kilometri. în bazinele Odorheiu Secuiesc și Cristuru Secuiesc, prin executarea de noi canale și curățirea celor existente, au fost scoase de sub efectul excesului de umiditate aproape 6 000 hectare. De asemenea, lucrările de combatere a eroziunii solului cuprind, în acest an, 1 800 hectare. Pentru sporirea producțiilor în zootehnie, au fost efectuate lucrări de întreținere pe pajiști și finețe naturale însu- mînd o suprafață de 110 000 hectare, defrișări și regenerări de pajiști, desecări și lucrări antierozio- nale pe 12 000 hectare, fertilizări cu îngrășăminte chimice pe 67 000 hectare și cu îngrășăminte naturale pe 17 000 hectare.Acțiunile prevăzute pentru sporirea suprafeței arabile și rodniciei pămîntului continuă. Garanția înfăptuirii lor integrale rezidă in hotărirea fermă cu care toți factorii de răspundere acționează in acest sens, convinși fiind că de acest obiectiv de mare importanță și actualitate, depinde reușita gospodăririi și exploatării cu maximă eficiență a fiecărei palme de pămînt.

Așa arăta hala principală da produc
ție în ziua care trebuia să marcheze 
debuțul ei industrial. Iar faptul că, 
nici măcar atunci, nici un construc
tor nu se găsea în ea face orice alt 

comentariu de prisos

prefabricate din Giurgiu, trebuia spus răspicat câ sint inexistente.Situația acestui obiectiv este deosebit de serioasă. Cu atit mai mult, cu cit lipsurile și neglijențele in pregătirea investiției atirnă greu in balanța acestor restanțe. Ne referim, îndeosebi, la modul în care Centrala materialelor de construcții din București contractează și urmărește realizarea și aducerea pe șantier a utilajelor tehnologice, situație de care răspund, deopotrivă, și furnizorii. Reținem cîteva exemple pe care ni le-a furnizat ing. Iulia Georgescu : întreprinderea mecanică din Timișoara trebuia să predea in trimestrul I, potrivit contractelor, cinci poduri rulante din cele 11 pentru întreaga investiție. A livrat pînă acum numai trei, din care două incomplete și cu defecțiuni. Deși a fost solicitat, pentru punerea acestora la punct, „Service“-ul întreprinderii timișorene se lasă așteptat. De asemenea, uzinele „23 August" n-au trimis distribuitorul de beton al cărui termen era trimestrul I. în plus, sînt o serie de utilaje necontractate în momentul de față care condiționează punerea în funcțiune : două turnuri de răcire, (furnizor „Frigotehnica"), două separatoare. de apă și ulei, fără de care nu poate funcționa stația de compre- soare și nu poate fi transportat pneumatic cimentul, un rezervor cu hidrofor (furnizor I.C.M.A. București) și altele. Intervenția centralei da introducere a ordinii în livrări 7 E- vident, ineficientă. Dacă mai adăugăm și faptul că mai sînt unele probleme cu documentația (chiar în ziua în care urma să înceapă producția ni s-a semnalat că au apărut obiecții la un proiect care urmează să fie însușite de proiectant, rezolvate și trimise înapoi constructorului), vom avea imaginea completă a modului cum a fost pregătită investiția.Discuțiile de pe șantier au mal scos în evidență un fapt : că ar fi vorba de o punere în funcțiune parțială — la 31 mai — și o alta totală — la 30 august. Reținem că așa-zisa primă punere în funcțiune este în realitate un poligon improvizat, unde se vor realiza (bineînțeles nu în condiții și ritmuri de fabrică) niște „metri cubi" de prefabricate — planșee, scări și balcoane — din care nimeni nu poate face apartamente. E timpul să se termine odată cu practica de a se trimite pe șantiere „metri cubi de prefabricate" (așa e nominalizat in plan — ni se repetă mereu) și nu „apartamente".Socotim că, dat fiind stadiul lucrărilor pe șantierul giurgiuvean, se impune de urgență o analiză riguroasă, la obiect (aflăm că pe șantier a avut loc zilele trecute o discuție cu factori de răspundere de la ministerul și centrala de resort și de la județ soldată cu noi... promisiuni) din care să rezulte clar termene precise șl realiste de execuție pentru fiecare obiectiv și de „livrare pentru fiecare Utilaj. Atit Constructorii, montorii, cit și furnizorii de utilaje să fie obligați și controlați în permanentă de ministerele și centralele tutelare asupra modului cum respectă programul de lucru, punct cu punct, zi de zi și oră de oră pînă la punerea în funcțiune.Pînă atunci, centrala de resort trebuie să asigure livrarea neintîrziată a restanțelor de panouri de la întreprinderile amintite, precum și să acopere din alte surse producția nerealizată de întreprinderea de prefabricate din Giurgiu.
Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii'

Tunelul de tratament termic, terminat pe |umâtate și abandonat în această 
stare de constructori, ridică o întrebare gravă : care este calitatea îndru
mării și controlului exercitat de conducerea Trustului, de construcții indus
triale și agrozootehnice din București, de Centrala mgterialelor de con

strucții, de cele două ministere coordonatoare ?
I. D. KISS
corespondentul „Scînteii1

Rolul maistrului în organizarea 
activității productive

(Urmare din pag. I)maistru a atribuțiilor ce-1 revin, comitetul de partid și conducerea administrativă, împreună cu centrul de perfecționare a cadrelor din ministerul de resort au organizat cursuri de pregătire adecvate. Intre lectorii ce au susținut prelegeri aici i-am aflat și pe șefii direcți ai meșterilor, lucru deosebit de util în procesul de cunoaștere reciprocă a obstacolelor cu care se confruntă fiecare, in acțiunea unită pentru lichidarea lor. La aceste forme de pregătire s-a pus accentul cu prioritate asupra temelor privind știința conducerii și legislația economică, teme ce au do- bindit un loc aparte si în programa școlii de maiștri.Cercetarea sociologică asupra căreia ne-am oprit a mers insă mai departe. Stăruind cu temei pe ideile cunoașterii ori necunoașterii propriului statut profesional, s-a căutat să se vadă și natura relațiilor meșterilor cu specialiștii din uzinele combinatului. După cum se știe, acestea joacă un rol important in organizarea

și conducerea, cu bune rezultate, a producției, in îmbunătățirea procedeelor tehnologice, calitatea producției, preîntimpinarea avariilor etc.
Sociologul a chibzuit îndelung asupra întocmirii chestionarului pentru cei peste 580 de subiecți, grupind astfel răspunsurile primite :

o circulație precisă și rapidă a informației, în ambele sensuri : de la meșter la șeful de atelier șl invers. Transmiterea sarcinilor de Ia un singur șef, pe verticală este, de asemenea, de natură să contribuie la o bună desfășurare a activității productive, la întărirea disciplinei și răspunderii. Asupra acestor Întrebări 36.6 la sută din subiecții anchetei au arătat că da, primesc sarcini de la o singură persoană, dar acesta nu-i întotdeauna șeful Ierarhic direct. Alți 63,4 la sută dintre meșteri au spus că primesc sarcini de la 2 șl

mai multe persoane aflate pe treptele ierarhic superioare. Mai e de mirare atunci cum de se produce uneori o încrucișare a informației și dispozițiilor, paradpxul de nerezolvat potrivit căruia unii meșteri sînt solicitați, in același timp, în mai multe locuri ? Cunoașterea acestei situații a indicat ea însăși și măsurile de corecție adecvate. Cu atit mai mult cu cit la o întrebare de chestionar dacă, uneori, șefii Ierarhici intervin In rezolvarea problemelor ce intră in atribuțiile meșterului, aceștia au răspuns in felul următor :

Considerați că ceea ce faceți în prezent este... Răspunsuri (valori absolute) Răspunsuri (in procente)...exact ce trebuie să fac 7 290 49,5...aproape de ce ar trebui să fac 7 270 46,1...destul de departe de ce ar trebui să fac ? 26 4,4Total 586 190
Știti cine se ocupă în sectorul pe care-1 conduceți de... Cunosc cine se ocupă (%) Nu cunosc cine se ocupă (%) Nu se ocupă nimeni (%)...îmbunătățirea procedeelor și metodelor tehnologice ? 16,9 64,9 18,2...studierea și preintimpinarea avariilor 7 18.6 66,3 15,1...îmbunătățirea calității produselor 7 15,0 70,7 14,3

Cine intervine întotdeauna (%) Des (%) Rar (%> Niciodată%Șeful de secție 9.6 13,2 56,6 20,6Șeful de atelier 15,7 18,7 52,1 13,6Inginerul 7,7 8.8 30,2 53,3Subinginerul 4,4 4,0 17,5 74,1
Nici această „oglindă" — este limpede pentru oricine — n-a furnizat motive de satisfacție. Ca orice oglindă fidelă, de altfel. Important este că, pornindu-se de la acest adevăr... incomod, s-au luat numeroase măsuri de corecție. între acestea amintim consfătuirile cu maiștrii din anul în curs. Două au fost obiectivele urmărite de consfătuiri : pe de o parte, analiza critică și autocritică a activității maiștrilor, iar pe de altă parte,

stabilirea inventarului de probleme cu care se confruntă aceștia, cerințele lor îndreptățite, identificarea punctelor fierbinți ale unor neajunsuri, care cer o intervenție hotărîtă în vederea înlăturării lor.De la relațiile meșterilor cu specialiștii s-a căutat să se vadă care sint relațiile formale și neformale cu șefii ierarhici in special. Unul dintre motivele acestui interes îndreptățit : o organizare riguroasă presupune și

Răspunsurile fiind fără echivoc, s-a căutat să se afle și părerea asupra utilității ori Inutilității acestei... imixtiuni. Interesant este că 74,6 la sută din subiecți au recunoscut că asemenea intervenții s-au dovedit binevenite pentru bunul mers al producției și numai 25,4 la sută au afirmat că i-au stinjenit. Un adevăr demonstrat și cu acest prilej : intervențiile de felul celor înfățișate în grafic se produc de regulă acolo unde maistrul nu-și cunoaște și nu-și în

deplinește Întocmai atribuțiile, nu la decizii competente, decizia superiorilor fiind absolut necesară. In aceste împrejurări sînt lipsite de obiect sentimentele de frustrare pe care unii meșteri le-au făcut cunoscute. După cum nu mai puțin adevărată este și realitatea potrivit căreia nu întotdeauna maiștrii fac sau sînt puși să facă ceea ce e stabilit prin lege. Iată ce arată sinteza unor răspunsuri la o întrebare in această direcție :

Rezultatele chestionarului au invitat nu numai la reflecție, ci și la măsuri precise, eficiente, pentru ca meșterul să»și intre pe deplin in atribuțiile sale de organizare și conducere a procesului de producție. Este o preocupare prezentă mereu pe agenda muncii tn uzinele combinatului, după cum am putut constata și noi.Sociologul Dumitru V. Tuchilă n-a scăpat prilejul, in cercetarea sa, să „foreze" și pe teritoriul complex al relațiilor dintre maistru și colectivul pe care-1 conduce. Investigația a arătat că un procent de 86,9 la sută din subiecți au apreciat aceste relații drept favorabile desfășurării procesului de producție, iar 13,1 la sută nefavorabile. Iată și cîteva motivații care au dus la ultimul procent transcris aici : „«bisericuțele» împotriva meșterului apar mai ales atunci cînd acesta este intolerant cu lucrul de slabă calitate, cu risipa timpului

productiv" ; „asemenea neînțelegeri meșterul le are de regulă cu persoanele care nu-și îndeplinesc sarcinile trasate, părăsesc locul de muncă, au atitudini necorespunzătoare" ; „meșterul devine neagreat atunci cînd nu acoperă lipsurile nemotivate" etc, etc. Apare extrem de limpede că, luînd în considerare aceste „motive", procentul de 13,1 la sută la „testul popularității" poate fi socotit doar ca un semn al exigenței firești a maistrului, ca un argument al fermității cu care înțelege să-și facă datoria, neadmițind abaterile.Este climatul de muncă așezat sub semnul responsabilității muncitorești pe care fiecare meșter are datoria să-1 înrădăcineze în colectivul de care răspunde. Este însuși climatul de muncă pe care se străduiesc să-1 statornicească comitetul de partid, conducerea combinatului la fiecare loc de muncă din cea mai mare cetate de foc a țării.
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Orientare programatică a 
polcii externe românești, în conștiința unor largi cercuri politice, a popoarelor din diverse zone ale lumii, numele României, al tovarășului Nicolae Ceaușescu sînt asociate în mod direct și firesc cu lupta pentru instaurarea unui nou tip de relații între state, bazate pe respectul independenței și suveranității naționale, egalitatea deplină în drepturi, avantajul reciproc, neamestecul in treburile interne, nerecurgerea la forță sau la amenințarea cu forța, respectarea dreptului inalienabil al fiecărui popor de a fi stăpin pe destinele sale.„Viata demonstrează — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — că respectarea noilor principii de relații este condiția sine qua non a păcii, a destinderii ; orice știrbire a acestui tot dialectic, inseparabil, de norme internaționale poate determina convulsii grave în relațiile internaționale, poate genera oricînd conflicte, inclusiv Înfruntări armate. înfăptuirea neabătută a acestor principii deschide largi posibilități pentru solutionarea litigiilor internaționale, pentru dezvoltarea unor relații normale intre state și instaurarea unei păci durabile".Promovarea și respectarea strictă a acestor principii constituie o orientare programatică ce guvernează întreaga activitate internațională a partidului și statului nostru, ele for- mind cheia de boltă a relațiilor României cu toate statele lumii. Statuate în legea supremă a țării, Constituția Republicii, în Programul P.C.R., noile principii au fost reafirmate în toate documentele congreselor și conferințelor naționale ale partidului. Țara noastră, președintele ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acționează neobosit, cu o rară tenacitate și perseverență, pentru întronarea trainică în viața internațională a acestor norme imuabile de relații interstatale. Noile principii au fost consfințite în peste 100 de tratate și declarații comune, semnate în ultimii ani de România socialistă cu state de pe toate continentele.' Sînt bine cunoscute, de asemenea, eforturile perseverente ale țării noastre pentru afirmarea noilor principii în cadrul unor foruri reprezentative, ca și pentru codificarea lor în documente internaționale de mare însemnătate politică.

Cadru al înfloririi națiuni
lor și cooperării pașnice. Care este explicația acestei preocupări ? Care sint resorturile obiective ale' poziției țării noastre în această privință ? Trebuie spus că însăși evoluția vieții internaționale a determinat cerința instituirii unui nou sistem de relații interstatale. Se știe că vechile raporturi dintre state, impuse de imperialism și bazate pe inegalitate, pe dominație și dictat, pe subordonarea celor slabi de către cei pu

România socialistă - militantă activă pentru 
promovarea noilor principii de relații interstatale

ternici, au constituit de-a lungul vremii terenul a nenumărate conflicte și războaie, ducind, totodată, la menținerea unor intinse zone ale globului in condiții de subdezvoltare. Sub înrîurirea forțelor socialismului, in viața internațională au avut loc în ultimele decenii uriașe transformări revoluționare. Pe harta lumii au apărut zeci și zeci de state noi, care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare. în aceste condiții, cu deosebită putere se afirmă în zilele noastre voința și hotărîrea popoarelor de a pune pentru totdeauna capăt politicii imperialiste, de a se dezvolta liber, deplin stăpîne pe soarta lor, de a-șl făuri viața potrivit năzuințelor și intereselor lor naționale. Astfel, vechiul Sistem de relații s-a perimat din punct de vedere istoric și este sortit dispariției inevitabile. Iată de ce restructurarea relațiilor interstatale, adaptarea lor la noile realități, fundamentarea lor pe principiile echității și justiției constituie o cerință legică, obiectivă, un imperativ al vieții internaționale contemporane.
Un ansamblu de princi

pii unitar și indisolubil. tn* semnătatea principiilor noi de relații rezidă în primul rînd în faptul că ele favorizează valorificarea po

tențialului de creație materială și spirituală al fiecărei națiuni. Numai prin așezarea raporturilor dintre state pe normele echității și justiției, popoarele își pot concentra eforturile și resursele in direcția progresului lor economic și social, pot să-și releve plenar capacitatea lor creatoare. în același timp, noile principii asigură cadrul de liniște și securitate necesar pentru o conlucrare rodnică pe plan internațional, in folosul întregii umanități.în ce privește independența națio

Consultație in sprijinul convorbirilor de atestare 
din invătămintul politico-ideologic de partidnală, este de remarcat că epoca pe care o trăim este martora triumfului luptei pentru neatîrnare, a dezvoltării impetuoase a mișcării de eliberare națională, pentru lichidarea oricăror forme de opresiune. Viața ne oferă nenumărate exemple care arată că popoarele n-au precupețit și nu precupețesc nici un efort pentru cucerirea, și apoi pentru apărarea independenței naționale, ca bunul lor cel mai de preț. în același timp s-a dovedit în modul cel mai concludent că nu există forță in lume capabilă să răpească independența unui popor atunci cind acesta este hotărît să o apere cu prețul oricărui sacrificiu. Departe de a fi o categorie istorică perimată, independența reprezintă o idee-forță a contemporaneității, stindardul de luptă a sute și sute de milioane de oameni de pe toate continentele.\ într-o legătură organică cu inde

pendența se află suveranitatea națională — dreptul statelor de a-și rezolva liber, potrivit propriei voințe, problemele interne și externe, fără nici un fel de ingerințe sau presiuni din afară. Suveranitatea politică își găsește întregire prin suveranitatea economică — respectiv dreptul fiecărui popor de a fi stăpin pe resursele proprii, de a-și dezvolta economia națională corespunzător intereselor sale.Potrivit principiului egalității In drepturi, toate statele, indiferent de 

mărimea. lor, trebuie să beneficieze de aceleași condiții, in cadrul raporturilor internaționale, în exercitarea atribuțiilor și promovarea intereselor lor. Fiecare stat reprezintă o entitate națională distinctă și tocmai de aceea deosebirile dintre ele în ce privește mărimea, numărul populației, potențialul economic sau militar, nivelul de dezvoltare, gradul de civilizație, forma de organizare a vieții sociale, modalitățile în care iși rezolvă problemele dezvoltării nu pot și nu trebuie să afecteze principiul deplinei lor egalități în drepturi. în baza acestui principiu, toate statele au atit dreptul cit și obligația de a participa activ la rezolvarea marilor probleme ale lumii, in primul rind a celor care le privesc direct, numai aceasta oferind garanția că soluțiile elaborate corespund intereselor tuturor națiunilor.Un corolar practic al egalității în drepturi îl constituie avantajul reciproc. între state egale în drepturi, 

colaborarea trebuie să fie în egală măsură profitabilă, să asigure aceleași avantaje părților respective. Fără îndoială că egalitatea în drepturi nu și-ar. mai găsi materializare dacă colaborarea ar aduce avantaje unilaterale, dacă s-ar efectua in favoarea unora și In defavoarea altora. Nimic nu ar putea justifica un tip de relații care să permită unor state să beneficieze de privilegii în dezvoltarea economică, tehnico-științifică etc., în detrimentul altor state.

într-o direâtă legătură cu respectul independenței și suveranității naționale este principiul neamestecului în treburile interne — sub orice formă s-ar manifesta acest amestec : de la formele deschise, directe, cum sînt acțiunile militare sau intervențiile armate, pînă la acte de intimidare, presiuni, încercări insidioase de amestec și dictat — singura cale de soluționare a problemelor interstatale. Din întregul ansamblu al relațiilor internaționale menționat mai.sus decurge și se impune cu tot mai multă pregnanță în viața internațională_ necesitatea nerecurgerii la forță și Ia amenințarea cu forța. Nu poate exista nici o justificare pentru recurgerea la forță, pentru intervențiile și acțiunile militare de orice fel. Viața a demonstrat și demonstrează că forța nu- poate contribui la soluționarea problemelor ; dimpotrivă, recurgerea Ia forța armelor, la confruntările militare nu poate decît să complice și să agra

veze lucrurile, provocînd mari daune și suferințe popoarelor respective, generînd grave pericole pentru pacea întregii omeniri. De aceea, apar ca un deziderat de cea mai stringentă actualitate abolirea definitivă a forței din relațiile interstatale, soluționarea pe calea tratativelor a tuturor problemelor litigioase, asigurindu-se astfel respectarea dreptului inalienabil al fiecărui popor de a fi stăpin pe propriile destine.Prin însăși esența lor, noile principii de relații alcătuiesc un tot or

ganic. Ele nu pot fi concepute fragmentar, izolat, și cu atît mai puțin opuse unul celuilalt. Este de la sine înțeles, de pildă, că suveranitatea națională — principiu în care iși găsește materializarea dreptul fiecărui popor de a-și organiza viața în mod liber, potrivit propriei voințe — nu poate fi concepută decît intr-o legătură indisolubilă cu respectul independenței, al integrității teritoriale, cu neamestecul in treburile interne. Tot așa cum egalitatea deplină în drepturi presupune respectul deplin al suveranității naționale.în cadrul confruntărilor ideologice din lumea contemporană apar însă nu puține cazuri cind propaganda burgheză, invocînd un principiu sau altul, nesocotește, in fapt, celelalte principii. Or, însăși viața, practica relațiilor internaționale au confirmat și confirmă cu prisosință că nesocotirea sau încălcarea unuia din principii duce în mod implicit la încălcarea și a celorlalte. Pornindu-se tocmai de la caracterul lor coerent și complementar, obligația respectării acestor principii în ansamblul lor, ca un tot indivizibil, și-a găsit consacrarea în Carta O.N.U., în „Declarația referitoare Ia principiile . dreptului internațional privind relațiile prietenești și cooperarea dintre state", în Actul final de la Helsinki al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, în numeroase alte documente.

Obiectiv de luptă al for
țelor progresiste. RePrezintâ-desigur, o importantă cucerire a popoarelor faptul că noile principii de relații s-au impus tot mai mult, au cunoscut și cunosc o largă afirmare și recunoaștere internațională. Practic, nu există stat care să nu fi acceptat noile principii. De fapt, prin însăși aderarea la O.N.U- ele s-au angajat să le respecte .h raporturile cu alte state. Se înțelege însă că simpla recunoaștere și acceptare a principiilor amintite nu este suficientă. Evoluția evenimentelor internaționale oferă nu puține e- xemple de situații in care noile principii sînt Ignorate sau încălcate în mod deliberat. Și este o realitate că dacă astăzi in lume persistă stări de încordare și conflict, dacă apar surse noi de primejdii la adresa păcii, una din principalele cauze este tocmai aceea că nu sînt riguros respectate normele noi de justiție și legalitate internațională.în lumina acestor realități, România consideră drept un deziderat de cea mai stringentă actualitate ca toate statele să acționeze pentru întronarea trainică a noilor principii în viața internațională, să depună e- forturi neslăbite pentru respectarea și apărarea lor. în repetate rînduri, țara noastră, prin glasul tovarășului Nicolae Ceaușescu, a subliniat că în prezent constituie o înaltă răspundere a fiecărui stat, indiferent de mărime sau orinduire socială, de a acționa ferm în această direcție. Un rol hotărîtor, determinant revine popoarelor, care trebuie să-și facă auzit glasul cu putere ori de cîte ori au loc încălcări ale principiilor noi de relații. Aceasta este — după părerea partidului nostru — una din cele mai importante misiuni ce revin forțelor social-politice înaintate, comuniștilor, tuturor celor care militează pentru progres și democrație, pentru pace, în acest spirit, partidul și statul nostru acționează neabătut, cu toată energia, pențru înrădăcinarea trainică și generalizarea noilor principii, ca o cerință fundamentală pentru edificarea unei lumi a păcii și dreptății, în care toate națiunile să-și poată împlini aspirațiile de fericire și progres.

Dumitru ȚINU

Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI-

ÎN COMPETIȚIE:
Instituțiile muzicale 

profesioniste
A început etapa republicând pentru cea de-a ll-a ediție a acestei 

Impresionante manifestări. în obiectiv: prezența colectivelor și in- 
terpreților din instituțiile muzicale profesioniste, latâ cifrele care 
concentrează această amplă desfășurare de forțe artistice: 10 or
chestre simfonice, 7 coruri (mixte, voci egale, camerale), 7 orchestre 
de cameră, 13 formații camerale (duo-uri, trio-uri, cvartete), 29 de 
soliști concertiști, 5 ansambluri de balet, 6 soliști dansatori, 4 cu
pluri de balet, 7 formații de estradă, plus Orchestra de estradă a 
Radioteleviziunii române, 9 spectacole de operă-operetă, 22 de soliști 
de operă. Să nu uităm cele 7 ansambluri folclorice, 17 formații ar
tistice — orchestre populare, pe cei 21 de instrumentiști populari și 
30 de soliști vocali de muzică populară, pe cei 15 soliști de muzică 
ușoară. Toate acestea — în 59 de manifestări muzicale ce se doresc 
ilustrative pentru forța și nivelul artei noastre.

t V
PROGRAMUL 1

9.00 Teleșcoală
10,00 Teatru TV : „Hora sărutului" de 

Arnold Wesker
11,15 Șoimii patriei
11,25 Telex
11.35 închiderea programului
16,30 Telex
16.35 Teleșcoală
17,00 Fotbal. Transmisiuni directe din 

sferturile de finală ale ..Cupei 
României" • Politehnica Timișoa
ra — Steaua (de la Craiova) 
• Sportul studențesc — Gloria

Buzău (de la Brăila). în pauză : 
Tragerea Pronoexpres

18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Noi, femeile !
19.50 La ordinea zilei în economie
20,05 Telecinemateca. Ciclul „Mari ecra

nizări, mari actori". „Fuga spre 
soare". Premieră pe țară

21,35 Telejurnal.
PROGRAMUL 2

19.00 Telejurnal.
19.20 Desene animate : Woody — ciocă- 

nitoarea buclucașă
19.45 Studio T ’79
20.20 Treptele afirmării
21,0'0 Telex
21.05 Panoramic
21,40 Muzică ușoară

Octavian PALERj

„Scrisori imaginare"

„Festivalul național al educației șl culturii socialiste — ne spune muzicologul Nicolae Călinoiu, director in C.C.E.S. — și-a dovedit încă o dată forța de mobilizare, de antrenare a tuturor valorilor artistice. Ansambluri, soliști, formații de toate tipurile s-au pregătit asiduu, astfel incit sarcina juriului de a decide cine să promoveze în etapa republicană a fost deosebit de dificilă. înaltă calitate artistică, perseverență, talent, fantezie — sînt cuvinte pline de sens care au revenit nu o dată în aprecierea celor intrați în competiție. Numărul formațiilor, al soliștilor depășește cu mult pe cel înregistrat in etapa republicană a primei ediții a Festivalului național „Cîntarea României". Este, fără îndoială, o mare sărbătoare a muzicii românești".Așadar, o etapă decisivă în finala amplei competiții în care muzica românească își relevă acumulările calitative pe care le-a cunoscut : de Ia pagini aparținînd compozitorilor înaintași pină la pagini scrise în ultimii ani, creații din toate genurile. Desigur, cunosc interpretări noi. moderne opusuri durabile din creația înaintașilor, dar se reafirmă și ceea ce este mai valoros din creația ultimului deceniu, aparținind muzicienilor din toate generațiile — o strălucită confirmare a drumului ascendent al artei muzicale românești, a locului său distinct pe plan mondial.Din agenda fiecărei zile a acestei efervescente întreceri amintim citeva dintre foarte multele momente de mare interes. Astfel, în săp- tămîna de la 11 Ia 17 iunie, Teatrul liric din Constanța prezintă opera „Năpasta" de Sabin Drăgoi (regia : Gh. Bărbulescu, maestru de cor : Boris Cobasnian), iar Secția de balet clasic și contemporan a Teatrului „Fantasio" din Constanța (un ansamblu tînăr, dar deja în atenția lumii muzicale) — spectacolul intitulat „Primăvara dansului" ; un triptic de balet inspirat de muzica lui Enescu și Corneliu Cezar, în coregrafia lui Oleg Danovschi și a Adinei Cezar. Simbătă, 16 iunie. Orches

tra simfonică din Bacău, dirijată de Ovidiu Bălan, ne oferă alături de pagini de Silvestri, Glodeanu. Berger, „Jocuri II" de Sabin Pautza. Din cea de-a doua săptămînă, de la 18 la 24 iunie, amintim spectacolul de balet „Nesfirșit zborul măiastrei", în regia și coregrafia Mihaelei Atanasiu, spectacol propus de Teatrul de stat de operetă din București și concertul de muzică de cameră oferit de formații și soliști de la Radiotelevi- ziunea română, de la conservatoarele din București și Iași. Printre protagoniști : orchestra de femei „Simionietta", dirijată de Maria Nis- tor, pianiștii Dan Grigore, Adriana Bera, violonistul Iuliu Bertok. De asemenea, concertul corului „Madrigal", dirijat de Marin Constantin, duminică 24 iunie, la Ateneul Român.în .fine, cea de-a treia săptămînă de concurs : 25 iunie — 2 iulie. Notăm prezența. Operei maghiare din Cluj-Napoea cu opera „Regele Istros" de Iuliu Szavardy și opereta „Soarele Londrei" de Florin Comișel. Apoi, concertul de muzică populară al soliștilor vocali și instrumentiști din județele Bistrița-Năsăud, Neamț, Maramureș..., concertul coral susținut de Corul bărbătesc al Ansamblului artistic „Doina" al Armatei și Corul mixt al Filarmonicii de stat „George Enescu" din București. Sint doar cî- teva dintre numeroasele concerte și spectacole ce merită din plin să fie văzute, ascultate de cit mai mulți iubitori ai muzicii. De fapt, cele 59 de manifestări muzicale ale acestei etape finale se constituie, cum spuneam, într-o stagiune de cel mai înalt nivel, incă un prilej pentru marele public de a aprecia talentul compozitorilor, pregătirea interpreți- lor, valoarea muzicii și muzicienilor români. Să-i ascultăm cu interes pe acești mesageri ai artei muzicale românești contemporane, creatori și interpret! care-și sorb vitalitatea din bogatele izvoare ale^vieții și spiritualității noastre socialiste.
Smaranda OȚEANU

In cadrul etapei finale a festivalului, corul „Madrigal" al Conservatorului '„Ciprian Porumbescu", diri|at de Marin 
Constantin, va concerta duminică, 24 iunie, la Ateneul Român

Pe scenele Capitalei
O largă desfășurare de energii 

creatoareîn mod firesc, municipiul București a aliniat la faza interjudețeană a Festivalului național al muncii și creației un număr mare de concurenți — echipe de teatru, grupuri mici și mari structurate în forme variate de spectacol in genul „montajului literar-muzi- cal", recitatori individuali prezentîndu-și propria creație sau versuri alese din ■ poeți consacrați. Timp de șase zile, oameni ai muncii de diverse profesiuni — ingineri, tehnicieni, muncitori, medici și alți lucrători din sectorul sanitar, ostași și ofițeri — tineri și vîrst- nici, începători sau veterani ai mișcării artistice de amatori și-au demonstrat talentul, dragostea de frumos, năzuința de a participa activ Ia modelarea profilului spiritual al societății noastre socialiste prin efortul de automodelare. Se poate, desigur, reproșa organizatorilor o prea mare înclinare spre performante cantitative, o anume stereotipie a genurilor, o insuficientă străduință de a pune în valoare timbrul specific, nou și original, al fiecărei formații. Pentru că, într-un oraș ca București, capitala tării, in care sînt concentrate multe din instituțiile de artă profesioniste de mare prestigiu, unde deci viața culturală și artistică atinge parametrii cei mai înalți, atrăgînd mase mari de spectatori, activitatea

artistică de amatori își împlinește rostul tocmai prin expresia sa specifică originală, nu dublind, ci comple- tind armonios activitatea profesioniștilor, oferind talentelor autentice din rin- durile oamenilor muncii din alte domenii de lucru largi, cît mai largi și diverse posibilități de exprimare.Dincolo de aceste rezerve critice să remarcăm, cum se cuvine, reușitele certe — nu puține la număr — ale acestei faze. Notăm mai întii meritele unor echipe cu o îndelungată activitate, formate din pasionați ai artei teatrale, ca, de pildă, cea de la întreprinderea „Electronica", animată de Alexandru Hrișcă, veteran neobosit al mișcării artistice de amatori. echipă care a prezentat un excelent spectacol cu piesa lui Aurel Storin „Cu cine mă bat fierbinte pledoarie pentru afirmarea, în fiecare atitudine cotidiană, a spiritului revoluționar. O altă echipă veterană, cea de la Combinatul poligrafic „Casa Scînteii" (transformată nu de muit în studioul de teatru „Marcel Anghelescu"), a dat viată cu convingere și sinceritate personajelor piesei „Un băiat de nădejde" de Virgil Stoenescu și Nicuță Tănase, sub îndrumarea regizorală experimentată, pricepută si devotată a lui Victor Moldovan, actor la 

Teatrul Național. De altfel, trebuie consemnat faptul că acolo unde artiștii profesioniști, ei înșiși elemente de valoare in colectivele lor, se ocupă in mod serios de îndrumarea amatorilor, rezultatele sint evidente în calitatea spectacolelor acestora. Pe acest plan se cuvine să notăm bunele rezultate obținute in festival de formațiile școlii populare de artă, la toate compartimentele de gen : spectacolul cu dificila piesă a lui Paul Everac „Iancu la Hălmagiu", montajul lite- rar-muzical „Țara de unde vin", ca și originala compoziție de poezie și muzică „Cind și unul și celălalt merg înainte" — sînt o dovadă vie a eficienței acestei instituții de învățămint artistic popular, în direcția descoperirii și cultivării unor talente reale din toate categoriile de tineri oameni ai muncii. Prezență dominantă in această amplă competiție, tineretul s-a afirmat în mod deosebit prin reprezentația dată de formația de teatru a Ansamblului artistic al U.T.C. cu poemul dramatic „A opta zi dis-de-dimineată“ de Radu Dumitru, în regia lui Grigore Popa, un apel energic, vibrant la responsabilitate fată de soarta omenirii întregi.Caracterul militant, de rezonanță majoră patriotică, revoluționară, de vibra

ție umanistă, de înaltă aspirație etică al repertoriului prezentat a conferit a- cestei faze a festivalului un grad superior de forță educativă. Au rămas in memorie ecouri emoționante ale unor ample compoziții spectaculare, ca „O floare pentru Terra", prezentat de colectivul Institutului de studii și proiectări energetice (I.S.P.E.), sau ca acel pasionat manifest al personalului sanitar din Spitalul „Alexandru Sahia", „Către oameni", adevărată profesiune de credință a> „armatei sănătății", devotată apărătoare a vieții noastre, a tuturor.S-a dovedit încă o dată că pasiunea și munca adăugate talentului constituie garanții sigure de succes, de afirmare plenară a personalității, a spiritului creator. Faza încheiată a Festivalului național „Cin- tarea României" înscrie Bucureștiul printre concurența de frunte din cadrul fazei finale, al cărei început se apropie. Roadele unei munci perseverente de cizelare, de perfecționare a unor formule artistice pentru a da și mai mare strălucire și putere de comunicare mesajului revoluționar se vor culege în curînd, cu bucuria împlinirilor.
Margareta BĂRBUȚA

în „cuvîntul" cu care își începe cartea, Octavian Paler mărturisește că in scriitura „Scrisorilor imaginare" n-a respectat nici o lege literară (deci estetică), ci numai legile melancoliilor ce l-au dus la confesiuni. în mod aparent avem în față o scriere livrescă, mai exact o incitație livrescă, livrescul fiind numai un punct de plecare. Lecturile din Unamuno, Holderlin, Camus, Zweig, Loti, Rilke, Proust, Burck- hardt, Chamfort. Wilde, Rousseau. Pavese, Wells, Kafka, Descartes, Seneca. Erasm, Pascal, Flaubert. Gide sau Lucian Blaga sint mai întii pasiuni și devin, in plan secund, corespondentele unor ipostaze umane cuprinse in universuri ca dragostea, singurătatea, poezia, visul ; ipostazele ajung să devină independente de operele de artă, ca o descoperire proprie a omului și lecturile nu mai fac nimic altceva decît să le explice, să le dea o logică. Dar după explicarea lor, autorul nostru se răzvrătește și, sub forma „scrisorilor imaginare", dialoghează (de ce nu și polemic ?) cu toți creatorii ce i-au creat iluziile lecturii.Iată-1 scriindu-i lui Unamuno despre necesitatea iluziei, in fond despre mitul necesar și etern al tristului Cavaler creat de Cervantes, dar trăind — ca simbol — în lume, fără Cervantes. E o scrisoare concepută ca un grav dar ca- lofilic pamflet împotriva scepticismului, gindit ca un masacru al valorilor : „Ce au clădit în lume . scepticii ?“ Octavian Paler și-1 imaginează pe bunul Cavaler nu luind cu asalt morile de vint, ci străbătînd pustiul și amintindu-și că piramidele el le-a ridi

cat. Piramidele nu sînt o problemă de inginerie, ci de morală ; n-au fost create ca să ocrotească liniștea faraonilor, ci să conteste deșertul. Piramidele sint monumentul unei iluzii și oamenii nu se pot salva fără iluzii, o dragoste adevărată fiind ceva mai mult decît o iluzie.Lui Holderlin îi scrie „că poezia e o formă a speranței", iar lui Camus ii vorbește despre neajunsurile patografiei, acea știință care studiază operele prin bolile autorilor. Dar istoria
NOTE DE 
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culturii nu este egală cu istoria suferinței, iar sanitarizarea literaturii și artei este o operă a mediocrilor : „mediocritatea autentică nu-i iartă geniului că se deosebește de ea și atunci îl declară anormal". Scri- soarea-comentariu la viziunea Iui Camus asupra creației este o pledoarie pentru lumina din oameni: „Istoria artelor nu e istoria rănilor, ci numai a rănilor transformate în lumină. Și nu suferința a umplut muzeele și bibliotecile, ci lupta împotriva ei și a singurătății".Epistola adresată lui Lucian Blaga vorbește despre tăcere ca o condiție genetică a artei și, desigur, tot despre singurătate, definind înțelepciunea ca o modalitate, ca o taină, prin care singurătatea se transformă în dragoste. Dar vorbește și despre munți, despre veșnicia născută la sat și despre veșnica întoarcere spre o Itacă paradisi- acă a fiecăruia.

Subiectul epistolar al discuției cu Proust este destinul omului : „nu cumva ne naștem fără destin, dar căpătăm unul — memoria noastră ?“ Aici, modalitatea comentariului este epicul, ca să explice tirania amintirii, autorul relatează citeva condensate întîmplări tragice in care memoria devine destin.Scrisoarea imaginată lui Pascal e un fel de psalm arghezian ce se incheie cu o sentință : lumea nu mai are nevoie de suferință, ci numai de frumusețe.N-am făcut trimiteri la toate scrisorile lui Octavian Paler, scrisori gindite ca niște dizertații despre iubire, singurătate și înțelepciune, dar am căutat să surprindem un laitmotiv ideatic al lor : lucrurile au un rol mai mare în morală decît în geografie sau în științele naturii.Greu de inseriat într-o metodologie, a- ceste „scrisori imaginare" 'sint aclimatizate stilistic temperaturilor ce se degajă din opera personalităților comentate ; scrisoarea adresată lui Proust are o adevărată schemă de roman concentrat în care se expun mai mult întîmplări memoriale ; scrisoarea „trimisă" lui Blaga devine un elogiu al munților și al satului românesc.Scrisori imaginare e o carte de confesiuni adresate de autor în primul rînd propriei sale conștiințe. dar confesiuni făcute cu gravitate, fără ostentație, și mai ales cu încredere în ideea de poezie și de înțelepciune, fiind convins că poezia „a stat cu grecii sub zidurile Troiei" sau a „cobo- rit cu Dante in Infern".
Emil MÂNU

CLUJ « Municipiul Cluj- Napoca găzduiește un festival internațional de poezie organizat de Uniunea scriitorilor. Șirul manifestărilor din cadrul festivalului a fost inaugurat duminică cu o vizită la complexul hidroenergetic de pe Someș, o alta la muzeul „Octavian Goga" de la Ciucea, unde oaspeții au asistat la un program folcloric susținut de formații artistice din această zonă. Luni a avut loc. la clubul Casei de cultură a studenților, colocviul „Poezia și societatea". Marti, participantă 

s-au întilnit cu studenții Facultății de filologie a Universității „Babeș-Bolyai", au vizitat Muzeul etnografic al Transilvaniei. Grădina botanică, alte instituții de cultură. Seara, la Teatrul Național au luat parte la un recital internațional de poezie și muzică. (Alexandru Mureșan). ARGEȘ O In cadrul ciclului de manifestări „Anul internațional al copilului", Casa de cultură din Pitești a găzduit un spectacol literar-muzical susținut de ansamblul Casei pionierilor și șoimilor patriei din Scornicești-Olt 

• Sub genericul „O lume fără arme" s-a vernisat la galeria „Metopa" din Pitești o expoziție a afișului politic • O săptămi- nă a teatrului sătesc a început în comuna Rica, unde, alături de localnici, participă artiști amatori din Izvoru, Ungheni, Recea, Căldăraru. (Gheorghe Cîrstea). IAȘI O Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de activitate, Teatrul de copii și tineret din Iași a oferit celor mici premiera „Fram ursul polar", după celebra povestire a lui Cezar Petrescu • In editura

„Junimea" au apărut volumele „Legea gravitației" de Virgil Teodorescu, „Nordul obiectelor" de Ioanid Romanescu, „Limbajul poetic eminescian" de Dumitru Irimia, „Medicină si drept" de profesor Gheorghe Scripcaru și „învățămîntul românesc" de Mihai Bordeianu și Petru Vladovschi. (Manole Corcaci). MEHEDINȚI • Cu prilejul împlinirii a 90 de ani 

de la moartea lui Mihal Emi- nescu, biblioteca județeană a organizat o serie de manifestări : evocări literare la combinatul de celuloză și hîrtie și întreprinderea de vagoane, expoziții de cărți sub genericul „Ediții eminesciene", recitaluri de poezie din opera poetului. (Virgilbi Tătaru). BISTRIȚA-NĂSĂUD • Cel de-al 8-lea simpozion cultural al Văii Birgăului, des

fășurat în viitorul centru urban Prundu Birgăului, dedicat celei de-a 35-a aniversări a eliberării patriei și Congresului al Xll-lea al partidului, a prilejuit miilor de participanți evocarea succeselor obținute în dezvoltarea economico-socială a comunelor și satelor acestei zone. A fost vernisată o cuprinzătoare expoziție de artă populară. Spectacolul final a fost susținut de formații fruntașe în cadrul ediției a Il-a a Festivalului national „Cîntarea României". 

(Gheorghe Crișan). MUREȘ • In satul Rușii Munți (județul Mureș), localitate cu vechi tradiții folclorice, a avutjloc recent tradiționala manifestare „Tîrgul portului popular". Frumusețea nealterată a portului strămoșesc a fost ilustrată de tineri și vîrstnicl localnici și din zona Mureșului de Sus • Peste 8 000 de șoimi, pionieri și elevi din școlile municipiului Tîrgu Mureș și-au dat întîlnire pe gazonul verde al stadionului „23 August" din localitate. Programul 

— desfășurat în fața a mii de spectatori — a cuprins selecțiuni din genurile artistice și probele sportive cu care aceștia au participat în cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului national „Cîntarea României" și în competiția „Daciada". De frumoase aprecieri s-au bucurat programele cu tema „Ani fericiți", „Copiii lumii doresc pacea", „Suim în zbor sub tricolor", „învățăm și muncim pentru patrie" și „Sub steag de glorii". (Gheorghe Giurgiu).
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PRIMIRE
CONSILIUL DE MINIȘTRI DECRET AL CONSILIULUI DE STAT

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Ambasadorul Republicii Libanînmînînd scrisorile de acreditare, ambasadorul SAMIH EL-BABA a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un mesaj prietenesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul român prieten, din partea președintelui Republicii Liban, Elias Sarkis.După ce se exprimă deosebita satisfacție de a fi acreditat in țara noastră și se evocă bunele relații dintre Liban și România, in cuvîn- tarea prezentată cu acest prilej de ambasadorul Republicii Liban se spune : „Președintele Republicii Liban mi-a încredințat o misiune importantă : promovarea relațiilor trainice existente între cele două țări printr-o cooperare sinceră și fructuoasă. Opera pe care ați întreprins-o în acești ani pentru progresul și dezvoltarea țării dumneavoastră este pretutindeni cunoscută ; .poporul libanez urmărește cu interes realizările obținute și se bucură de locul important pe care România, sub conducerea Excelenței Voastre, îl ocupă în comunitatea internațională".In încheierea cuvîntării se spune : „Relațiile dintre țările noastre vor cunoaște o turnură nouă prin prezența unui ambasador libanez la București, care va contribui, fără îndoială, la dezvoltarea unui climat-de cooperare în toate domeniile — politic, economic și social. Sînt convins, domnule președinte, că în viitor relațiile româno-libaneze vor înregistra un curs tot mai ascendent, in

interesul prosperității și dezvoltării celor două țări".Primind scrisorile de acreditare, președintele NICOLAE CEAUȘESCU a mulțumit pentru urările transmise și a adresat, la rîndul său, președintelui Republicii Liban un călduros salut, urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul libanez prieten.în cuvintarea de răspuns a șefului statului român sînt evocate întîlnirile avute la Beirut, în februarie 1974, cu președintele Libanului și reprezentanți de frunte ai vieții politice, economice și culturale libaneze. „Convorbirile avute — se arată apoi în cuvîntare — ca și înțelegerile convenite au marcat momente importante în dezvoltarea relațiilor româno-libaneze, deschizînd calea unei conlucrări fructuoase pe plan politic, economic, tehnico-științific și cultural. Există toate condițiile pentru extinderea și diversificarea în continuare a colaborării româno-libaneze și, in ce ne privește, vom face totul pentru realizarea acestui deziderat. România așază cu fermitate la baza politicii sale externe principiile respectării independenței și suveranității naționale, deplinei egalități in drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, nere- curgerii la forță și la amenințarea cu forța. Sînt bucuros că pe baza acestor principii se dezvoltă și relațiile româno-libaneze".în continuare, în . cuvîntare se arată : „Poporul libanez prieten trece în prezent, contrar voinței sale, prin

momente grele. Poporul român s-a pronunțat consecvent pentru respectarea independenței și integrității teritoriale a Libanului, pentru încetarea oricărui amestec în treburile interne libaneze, pentru ca poporul, strîns unit în jurul conducerii sale legale, să-și poată consacra toate eforturile dezvoltării pașnice, conform aspirațiilor sale de progres și pace".în cuvîntare se arată apoi : „Pornim de la faptul că vechea politică de dominație și asuprire, care a adus omenirii atitea nenorociri, trebuie să fie înlocuită cu o politică nouă, bazată pe eliminarea forței și amenințării cu forța din viața internațională, pe soluționarea exclusiv pe calea tratativelor pașnice a litigiilor dintre state. în acest spirit ne-am pronunțat și ne pronunțăm cu hotărîre pentru o soluționare politică globală, cît mai rapidă, a conflictului din Orientul Mijlociu".Președintele Nicolae Ceaușescu a urat ambasadorului libanez succes în misiunea încredințată și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al sonal.După sorilor Nicolae într-o atmosferă cordială cu ambasadorul Samih El-Baba.La solemnitate și convorbire au participat Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Silviu Curticeanu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.

Marți după-amiază, tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit pe conducătorii delegațiilor participante la rile Conferinței diplomatice tru elaborarea Proiectului venției internaționale referitoare la Legea uniformă asupra intermedierii în materia vînzării comerciale internaționale, reuniune ce se desfășoară la București, sub egida Institutului internațional pentru unificarea dreptului privat (Unidroit), cu spr:- jinul Guvernului Republicii Socialiste România.Cu acest prilej, într-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme privind perfecționarea instrumentelor juridice pentru stimularea acțiunilor de comerț exterior și cooperare economică internațională.La întrevedere au participat Constantin Stătescu, ministrul justiției. Dumitru Bej an, ministru-secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, alte persoane oficiale.(Agerpres)

lucră- pen- Con-

guvernului și al său persolemnitatea înmînării scri- de acreditare, președintele Ceaușescu s-a întreținut

Ambasadorul Republicii Populare Polonedezarmare, mai ales în domeniul nuclear".în cuvîntare este exprimată hotă- rîrea ambasadorului Republicii Populare Polone de a face totul pentru a îmbogăți cu noi conținuturi prietenia tradițională dintre popoarele polonez și român, pentru a extinde și aprofunda colaborarea multilaterală a celor două țări constructoare ale socialismului.Primind scrisorile de acreditare, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a mulțumit pentru urările ce i-au fost adresate și a transmis, la rîndul său, tovarășilor Edward Gierek, Henryk Jablonski și Piotr Jaroszewicz, poporului polonez un salut prietenesc și cele mai bune urări, în numele Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, guvernului, al poporului român și al său personal.în cuvîntarea de răspuns a șefului statului român, după ce se subliniază că întîlnirile și convorbirile pe care le-a avut cu tovarășul Edward Gierek, înțelegerile la care s-a ajuns cu aceste prilejuri au ridicat pe un plan superior prietenia și solidaritatea dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre România și Polonia, se spune : „Sînt convins că, acționînd în continuare in spiritul Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mu- 1977. Polonia și România, conlucrind în cadrul comunității statelor socialiste, contribuie la consolidarea păcii, la asigurarea unei trainice securități internaționale. Platformele acestei colaborări siht Tratatul defensiv de la Varșovia și Consiliul de Ajutor Economic Reciproc. Cele două țări acordă o mare importanță înfăptuirii prevederilor Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa și realizării unor progrese evidente la negocierile de

înmînînd scrisorile de acreditare, ambasadorul JERZY KUSIAK a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai bune urări și salutări călduroase din partea tovarășului Edward Gierek, prim-secre- tar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, a tovarășului Henryk Jablonski, președintele Consiliului de Stat, și a primului ministru al Guvernului Republicii Populare Polone, tovarășul Piotr Jaroszewicz.După ce se evocă relațiile tradiționale de prietenie dintre Polonia și România, care își găsesc expresie „în contactele largi pe linie de partid, de stat, și a organizațiilor de masă, într-o largă colaborare economică, culturală și științifică" și ale căror baze au fost puse de Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre cele două țări, în cuvîn- tarea prezentată cu acest prilej de ambasadorul Republicii Populare Polone se spune : „Dezvoltarea cu succes a acestor relații este reflectată în Declarația privind întărirea șl aprofundarea colaborării dintre Partidul Muncitoresc Unit Polonez și Partidul Comunist Român, dintre Republica Populară Polonă și Republica Socialistă România, adoptată în timpul vizitei dumneavoastră, tovarășe președinte, fn Polonia, in mai tuală din noiembrie 1970 și al Declarației româno-polone din mai 1977, relațiile multilaterale dintre țările noastre se vor adînci și diversifica tot mai mult. în interesul popoarelor noastre, al cauzei generale a socialismului, a păcii și colaborării internaționale. Republica Socialistă România pune statornic pe primul plan dezvoltarea relațiilor sale de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste, militează ferm pentru întărirea unității și conlucrării lor. în același timp, țara noastră extinde raporturile de

privind stabilirea prețurilor
la benzinele auto șiDatorită creșterii prețurilor la petrol și produse petroliere pe plan mondial și pentru a se asigura o corelare corespunzătoare a prețurilor la aceste produse cu cele aplicate în alte țări, este necesară majorarea prețurilor cu amănuntul la benzinele auto.în acest scop,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:ArU 1. — începînd cu data de 13 iunie 1979 prețurile cu amănuntul ale benzinelor auto CO/R 90 și CO/R 98 E se majorează și vor fi

petroliere destinate apro- navelor și aeronavelor se

următoarele :— Benzină CO/R 90— Benzină CO/R 98 E 6,00 lei/litru6,20 lei/litruPrețurile cu amănuntul ale benzinei auto CO/R 75 și ale motorinelor se mențin la nivelul următoarele : actual și sînt

motorină

conlucrare cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate, promovează o largă colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, pe baza deplinei egalități în drepturi, a respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. împreună cu celelalte țări socialiste, cu toate statele iubitoare de pace din Europa, acționăm consecvent pentru instaurarea unui climat de securitate și largă colaborare pe continent, pentru pregătirea temeinică a viitoarei reuniuni de la Madrid din 1980, astfel îneît aceasta să dea un nou impuls transpunerii integrale în viață, ca un tot unitar, a documentelor adoptate Ia Helsinki. Milităm susținut pentru înfăptuirea dezarmării generale, și în primul rind a dezarmării nucleare, pentru excluderea cu desăvirșire a forței și a amenințării cu forța în relațiile dintre state, pentru instaurarea unor raporturi noi, de dreptate și egalitate între toate statele și popoarele lumii, pentru lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice și politice internaționale".Șeful statului român a urat ambasadorului Republicii Populare Polone _ succes in misiunea încredințată șî '

Recepție cu prilejul 
Zilei naționale a Republicii 

FilipineCu prilejul Zilei naționale a Republicii Filipine, ambasadorul acestei țări la București, Delfin R. Garcia, a oferit marți o recepție.Au participat tovarășii Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Emil Drăgănescu, Constantin Stătescu, miniștri, Maxim Berghia- nu, ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Cornel Mihulecea, președintele Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai conducerii unor instituții centrale, de artă și cultură, organizații de masă și obștești.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)
Delegația 

parlamentară indiană 
in județul Prahova în continuarea vizitei pe care o întreprinde în țara noastră, delegația parlamentară indiană, condusă de K. S. Hegde, președintele Camerei reprezentanților, a fost, marți, oaspete al județului Prahova.După o întrevedere cu Vasile Chi- vulescu, prim-vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului popular județean, parlamentarii indieni au vizitat întreprinderea constructoare de utilaj petrolier „1 Mai" — Ploiești, Combinatul petrochimicl-a asigurat de întregul sprijin al : ja Brazj și întreprinderea de sereConsiliului de Stat, al guvernului și Ploiești - Tătărani.

pl caii nprcnniil ral său personal.După prezentarea scrisorilor de acreditare, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întreținut, într-o atmosferă de caldă prietenie tovărășească, cu ambasadorul Jerzy Kusiak.La solemnitate și convorbire au fost de față Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Silviu Curticeanu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.Au asistat, de asemenea, membri ai Ambasadei Republicii Populare Polone.

în onoarea oaspeților, consiliul popular județean a oferit țin dineu.în timpul vizitei, parlamentarii indieni au fost însoțiți de Virgil Teo- dorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, de membri ai Ambasadei Indiei la București. (Agerpres)
PRONOSPORT

— Benzină CO/R 75— Motorină 3,001,50 lei/litru lei/litrudată se stabi-Art. 2. — Pe aceeașilese următoarele prețuri în valută ale benzinelor auto și nelor :
— Benzină CO/R 75— Benzină CO/R 90— Benzină CO/R 98 E— Motorină

ale motori-dolariS.U.A./litrU0,350,500.520,35la alineatulPreturile prevăzute precedent se recalculează în alte valute pe baza raportului dintre dolarul S.U.A. și valutele respective, determinat în funcție de cursul oficial cu primă în vigoare.Benzina CO/R vînd persoanelor străine numai pe ținute cu plata înArt. 3. — Prețurile in valută pentru
75 și motorina se fizice sau juridice bază de bonuri ob- valută.

produsele vizionării vor stabili periodic, în funcție de modificările care intervin în nivelul prețurilor externe, de către Ministerul Industriei Chimice de comun acord cu Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale și Ministerul Finanțelor.
Art. 4. — Reprezentanțele diplomatice beneficiază de o reducere de preț de 0,35 lei/litru față de prețurile prevăzute la art. 1 pentru benzina auto livrată prin Oficiul de deservire a corpului diplomatic, pentru cantitățile stabilite, pe bază de reciprocitate.Art. 5. — Aprovizionarea cu benzine auto și motorine a unităților bugetare și organizațiilor obștești se face la prețurile prevăzute la art. 1 din prezentul decret.Art. 6. — Prețurile prevăzute la art. 1 pentru benzinele auto CO/R 90 și CO'R 98 E se aplică și pentru livrările către unitățile stat și cooperatiste.
Art. 7. — Diferențele rile în vigoare pînă la tului decret și prețurile stabilite potrivit art. 1, calculate în limita cotelor prevăzute în planul național unic de dezvoltare economico-socia- lă, se regularizează, pentru unitățile prevăzute la art. 5 și 6, cu bugetul de stat.Sumele necesare pentru acoperirea acestor diferențe se vor asigura din încasările suplimentare rezultate din sectorul socialist, aferente cantităților de carburanți livrate unităților beneficiare.Acoperirea diferențelor de preț se face pentru unitățile bugetare și organizațiile obștești prin reducerea consumurilor de carburanți sau prin virări de credite bugetare în cadrul planurilor de cheltuieli aprobate. iar în cazuri excepționale, cînd nu pot fi acoperite în acest mod,

economice deîntre prețu- data prezen-

prin suplimentarea planului de cheltuieli.La unitățile economice de stat și cooperatiste, consumurile de carburanți se înregistrează pe costuri la prețurile în vigoare pînă la data prezentului decret, în limita cotelor planificate și a normelor de consum aprobate.Diferențele de preț se vor regulariza cu bugetul statului, potrivit metodologiei elaborate, în termen de 15 zile de la data prezentului decret, de Ministerul Finanțelor și Comitetul de Stat pentru Prețuri.
Art. 8. — Ministerele, celelalte organe centrale de stat și obștești, consiliile populare județene și al municipiului București, conducerile unităților socialiste sînt obligate să ia măsuri pentru utilizarea rațională a parcului de autovehicule, folosirea acestuia la întreaga sa capacitate în condiții de transport optimizat și cu consum cît mai redus de combustibili și lubrifianțl.De asemenea, organele șl unitățile prevăzute la alineatul 1 vor lua măsuri pentru întreținerea și repararea corespunzătoare a parcului auto pentru a asigura încadrarea în normele de consum aprobate, precum și pentru respectarea riguroasă a disciplinei în transporturi și utilizarea autovehiculelor în condiții de eficientă economică ridicată.Art. 9. — Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor șl Ministerul Industriei Chimice vor prezenta în termen de 30 de zile de la data prezentului decret propuneri de modificare a indicatorilor de plan economici și financiari, precum și în volumul și structura bugetului de stat pe anii 1979 și 1980.
Art. 10. — Pe data aplicării prezentului decret se abrogă Decretul Consiliului de Stat nr. 98/1974, precum și orice alte dispoziții contrare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL:

Azi, meciuri interesante în sferturile 
de finală ale „Cupei Românieidin sferturile de finală României'1, programate etape fierbinți ale cam-Meciurile ale „Cupei între două . pionatului diviziei A, vor fi abordate cu griji diferite de cele opt e- chipe. Astfel, la Buzău, liderul seriei I din divizia B, echipa F.C.M. Galați, care se și poate considera promovată în prima categorie și deci își va concentra în întregime gin- durile și forțele pentru partida din „Cupa României", va întîlni pe Dinamo București, formație obligată să-și drămuiască puterile pentru am- b’le întreceri, din cupă și din campionat. De asemenea, la Brăila, în timp ce Sportul studențesc se poate dedica în întregime țelului de a intra in semifinale, adversara acesteia, Gloria Buzău, este silită de îm-

prejurăriLI să aibă în vedere și datele meciului imediat următor din campionatul diviziei A. Nici la Craiova, una dintre adversare, Politehnica Timișoara, nu a scăpat complet de grijile campionatului, spre deosebire de Steaua care acum poate juca exclusiv cu gindul la cupă. Singura partidă în care ambele formații au preocupări de sută la sută pentru intrarea în semifinale este aceea de la Plopeni, in care se întrec Universitatea Craiova și Steagul roșu Brașov.Cele patru partide din sferturi vor începe la ora 17. Meciurile Steaua — Politehnica și Sportul studențesc — Gloria vor fi televizate alternativ ; la radio, pe programul I, se vor relata aspecte de la toate întîlnirile.
IN CITEVA RINDURI

treceri participă cei mai valoroși alergători din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, Iugoslavia, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și România.
0 Au luat sfîrșit întrecerile din grupele preliminare ale campionatului european masculin care se desfășoară în turneul final (locurile lificat selecționateleItaliei, Spaniei, U.R.S.S., Iugoslaviei și Israelului. în turneul de consolare (locurile 7—12) vor evolua echipele Greciei, Franței, Poloniei, Belgiei, Bulgariei și Olandei.Rezultate înregistrate în ultima etapă a preliminariilor : Grecia — Belgia 92—68 (45—27) ; Cehoslovacia — Italia 74—68 (39-36) ; Olanda — Bulgaria 87—82 (38—30) ; Spania — U.R.S.S. 101—90 (46—43) ; Polonia — Franța 85—76 (46—45) ; Israel — Iugoslavia 77—76 (42—45).

de baschet, Italia. Pentru 1—6) s-au ca- Cehoslovacie’,

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 10 IUNIE 1979Categoria 1 : (13 rezultate) — 55,25 variante a 3 513 lei.Categoria 2 : (12 rezultate) —2 950,25 variante a 154 lei.întrucît valoarea unitară a cîști- gului de Categoria a 3-a a fost sub plafonul minim, fondul acestei categorii, conform regulamentului, s-a repartizat celorlalte două.

Vizita ministrului 
afacerilor externe 

și cooperării 
al Republicii MaliMarți au început în Capitală convorbirile oficiale între ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, și ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Mali, Alioune Blondin Beye.în timpul convorbirilor, care se desfășoară într-o atmosferă cordială, se analizează evoluția relațiilor dintre România și Mali, pe diverse planuri, îndeosebi în domeniul cooperării economice, posibilitățile și măsurile concrete menite să asigure dezvoltarea cooperării dintre! cele două țări.Cei doi miniștri au avut, totodată, un schimb de vederi pe probleme internaționale actuale de interes reciproc.A participat Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe.A luat parte Boubacar Diallo, ambasadorul Republicii Mali în țara noastră.Seara, ministrul afacerilor externe, tovarășul Ștefan Andrei, a oferit un dineu in onoarea oaspetelui.în cursul aceleiași zile, ministrul malian a avut întrevederi cu Lina Ciobanu, ministrul industriei ușoare, și Ion M. Nicolae, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a vizitat întreprinderea „Semănătoarea" din Capitală.

CronicaMarți, tovarășul Ștefan ministrul afacerilor externe, mit pe Adel Najmuldeen noul ambasador extraordinar nipotențiar al statului Kuweit, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.
★Marți după-amiază a sosit în Capitală Ahmed Mohamed Al-Jamali, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Sultanatului Oman în Republica Socialistă România.
★Cu prilejul Zilei naționale a Marii Britanii, marți după-amiază s-a desfășurat în Capitală o manifestare culțurală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Asociația de prietenie România—Marea Britanie.După cuvîntul de deschidere rostit de Mihnea Gheorghiu, președintele Asociației de prietenie România—Marea Britanie, Radu Voinea, rectorul Institutului politehnic din București,

(Agerpres)
CĂRȚI ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE

zileiAndrei, a pri- Jarrah, și ple- a împărtășit impresii de călătorie din Anglia.Au fost de față Reginald Louis Seconde, ambasadorul Marii Britanii la București, membri ai ambasadei.
★Marți dimineața au sosit într-o vizită în portul Constanța nava-școa- lă „Wilhelm Pieck" și nava „Otto von Gerike" din Republica Democrată Germană. în aceeași zi, comandantul marșului a depus o coroană de flori la Monumentul Victoriei din localitate și a făcut vizite protocolare primarului municipiului Constanța, comandantului Marinei militare și comandantului institutului de marină „Mircea cel Bătrîn".Ambasada Canadei la București a organizat, marți, o gală de filme cu teme inspirate din arhitectura acestei țări, la care au asistat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste și ai Uniunii arhitecților.

AUREL BARANGA

0 Pe terenul Progresul din Capitală se va desfășura vineri, sîmbătă și duminică meciul de tenis dintre echipele României și R.F. Germania, contind pentru sferturile de finală ale „Cupei Davis" — grupa B a zonei europăne.Biletele de intrare la această în- tîlnire s-au pus în vînzare la casele stadioanelor Progresul și Republicii și la sediul C.N.E.F.S. (str. Vasile Conta nr. 16).

Husein Ismailov (U.R.S.S.), în urma disputării unui asalt de baraj cu sportivul român Ioan Pop. In turneul final, Ismailov și Pop au totalizat cite 4 victorii, fiind urmați de Viktor Krovopuskqv (U.R.S.S.), Miklos Gellert (Ungaria), Frank Hblthie (R.D. Germană) — cîte 2 victorii și Marin Mustață (România) — 1 victorie.
• Proba de sabie din cadrul concursului internațional de scrimă de la Opole (Polonia) a fost cîștigată de

0 Duminică, pe valea Răcădău- lui de lîngă Brașov, se vor desfășura întrecerile celei de-a 4-a etape a competiției internaționale de moto- cros pentru „Cupa Prietenia". La in-

0 Campionatul de fotbal al Poloniei a fost cîștigat de echipa Ruch Chorzow, care cucerește pentru a 13-a oară titlul. Ruch Chorzow a totalizat 39 de puncte (golaveraj 44—27) din 30 de jocuri, fiind urmată în clasament de formațiile Widzew Lodz — 39 de puncte (golaveraj 37—26) și Stal Mielec — 36 puncte.
0 în zilele de 23 și 24 iunie va avea loc la Bratislava meciul internațional de atletism dintre echipele masculine și feminine ale Cehoslovaciei, Austriei, Ungariei și României, în vederea întîlnirii de la Bratislava, la sfîrșitul acestei săptămîni, pe stadionul Republicii, fruntașii atletismului nostru vor evolua in cadrul celei de-a II-a etape a „Cupei României" caro constituie un bun criteriu de verificare a formei lor sportive.

Case de editură străine au publicat recent noi volume de beletristică românească clasică și contemporană, cărți de poezie și proză ce fac cunoscută peste hotare creația unor reprezentativi scriitori ai literaturii noastre. Un amplu volum antologic, reunind versuri patriotice și cu tematică socială ale lui George Coșbuc a văzut lumina tiparului, sub titlul „Poeme alese", în Republica Populară Chineză. Apărută în editura „Literatura poporului" din Beijing, culegerea oferă traduceri inedite ale poeziilor lui Coșbuc, în versiunea profesorului Feng Zhichen.„Breve antologia" este titlul sub care a fost editat în Mexic un volum de Tudor Arghezi. Este o selecție din poemele argheziene realizată de poetul Darie Novăceanu. volum editat de Direcția generală a difuză-

Universitatea Națio- din această țară.rii culturii din nală AutonomăCunoscutul roman al lui Zaharia Stancu „Șatra" a fost tradus in limba estonă de Natalie Alver și publicat de edituraTallin — U.R.S.S., iar ,„Alexandru Ivasiuc poate fi Polonia, în tălmăcirea lui J. kowa.Un volum reprezentativcreația noastră actuală in versuri se anunță „Poeți din generația mai tî- nără", tipărit de editura mexicană „La Maquina Electrica Editorial". în volum sînt inserate versuri semnate . de Nicolae Labiș, Gheorghe Pituț,Ileana Malăncioiu, Constanta Buzea, Ioan Alexandru, Ana Blandiana, Adrian Păunescu ș.a.

„Eesti Raamat" din iar „Păsările" de citit în Wrzos-pentru

(Agerpres)

Conducerea Uniunii scriitorilor. Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Consiliul ziariștilor, Asociația oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale anunță cu profundă durere încetarea din viață, după o lungă și grea suferință, a scriitorului Aurel Baranga, personalitate de prestigiu a literaturii noastre contemporane, unul din cei mal valoroși reprezentanți ai dramaturgiei noastre actuale. Aurel Baranga s-a născut la 20 iunie 1913, în București, unde își face studiile. Debutează cu versuri în anul 1929 in paginile revistei „Bilete de papagal". A desfășurat o vie activitate, de orientare democratică și progresistă, în presa timpului.După eliberare a fost printre primii intelectuali care au aderat la idealurile Partidului Comunist Român — în rîndurile căruia a intrat în anul 1945 — la cauza luptei pentru o Românie liberă și independentă, pentru edificarea unei societăți noi, socialiste, în țara noastră. Aurel Baranga a îndeplinit astfel funcții însemnate în viața culturală : redactor la cotidianul „România liberă", inspector general al teatrelor, director adjunct artistic al Teatrului Național din București, redactor-șef adjunct la revista „Viața Românească", secretar al Uniunii scriitorilor șl. pînă la stingerea din viață, redactor- șef al revistei de satiră și umor „Urzica".
CONSILIUL CULTURII 

ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE
CONSILIUL ZIARIȘTILOR

Aurel Baranga s-a afirmat cu energie și nesecată forță creatoare în domeniul dramaturgiei, căreia i-a consacrat talentul și vocația sa de fin observator al lumii contemporane, spiritul satiric și optimismul, încrederea sa in victoria și trăinicia societății noastre socialiste. Numeroasele sale piese de teatru s-au jucat cu succes pe scenele din întreaga țară, precum și în străinătate, bucu- rîndu-se de prețuirea unanimă a spectatorilor, de o largă popularitate. Aurel Baranga s-a dedicat, de asemenea, traducerii din literatura universală a unor opere însemnate și a desfășurat o bogată activitate publicistică. Aurel Baranga a fost un militant activ pentru dezvoltarea culturii noi, socialiste, a României, pentru cauza generală a edificării noii noastre societăți, adueîndu-și contribuția la vasta operă de educare a maselor în spiritul idealurilor Partidului Comunist Român.în anii 1969—1974 a fost membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Pentru meritele sale deosebite în activitatea literară și obștească a fost distins și medalii ale Republicii România.Prin încetarea din viață turgului Aurel Baranga,
cu ordine Socialiste

„OLTINA" ÎN PRIMA CURSĂ

a drama-_ . literatura română pierde o remarcabilă personalitate creatoare, un scriitor deosebit de fecund, însuflețit de cele mai generoase idealuri ale umanismului socialist, revoluționar.
CONDUCEREA 

UNIUNII SCRIITORILOR
ASOCIAȚIA OAMENILOR DE ARTA 

DIN INSTITUȚIILE TEATRALE 
ȘI MUZICALE

De la Șantierul naval din Drobeta Turnu Severin a pornit, marți, către beneficiar, tancul petrolier „Oltina" a cărui capacitate este de 5 000 tdw. La realizarea lui, constructorii severineni au executat, pentru prima oară, suprastructura compusă din trei niveluri intr-un singur bloc, în hala de fa-

bricație. De asemenea, extinderea sudurii automate și finalizarea unor subansamble pe module le-a permis să înregistreze cel mai scurt ciclu de fabricație pe un astfel de vas — un adevărat record în șantier, să livreze nava cu 18 zile în avans față de prevederile din grafice.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 și 16 iunie. In țară : Vreme căl
duroasă, îndeosebi în sudul țării. Cerul 
va fi variabil, cu înnorăii mai accen
tuate în nordul și vestul țării, unde 
vor cădea averse locale de ploaie în-

soțite de descărcări electrice. în cele
lalte regiuni, averse izolate după- 
amiaza. Vîntul va sufla slab, pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10 și 20 de grade, izolat 
mai coborîte în estul Transilvaniei, ier 
maximele între 24 și 32 de grade, local 
mai ridicate. Izolat, grindină. în Bucu
rești : Vreme călduroasă, cu cerul va
riabil, favorabil aversei de ploaie, 
după-amiaza. Vînt slab, pînă la mo
derat. Temperatura In creștere.

• ÎMPOTRIVA ma- 
REELOR NEGRE. -sal unui experiment desfășurat în aria portului din Vladivostok, o peliculă de țiței ce acoperea 50 000 mp a fost îndepărtată în numai 15 minute cu ajutorul unei substanțe realizate de specialiști sovietici. Sub acțiunea respectivului preparat, care s-a dovedit mult mai eficient decît cele similare produse in alte țări, țițeiul își schimbă consistența — în această nouă stare el putînd fi cu ușurință adunat de la suprafața apei.

© ANIMALE MINIA
TURALE. Primii 12 căluți „for

mat redus", expediați de crescătorul argentinian Julio Falla- bella, și-au făcut apariția în Franța. Cel mai mic exemplar are 38 cm lungime și cîn- tărește doar 9 kg, cel mal mare nu depășește 45 cm și 30 kg. Acestea constituie rezultatele spectaculoase obținute de selecționerii Fallabella, din tată în fiu, în decurs de 140 de ani, prin încrucișări succesive între cabalinele cele mai mărunte din hergheliile lor. Un specialist de la Muzeul de istorie naturală din Franța afirmă că toate animalele sînt susceptibile de miniaturizare, fenomen ce se produce pe cale naturală în insule-zone închise, cu resurse de hrană limitate și puțin variată. Cele mai mici oi din

lume — 40 cm — trăiesc pe insula Quessant, o rasă de vaci pitice trăiește pe insula Jersey (teritorii britanice din Marea Minecii), iar ponei shetland, din insula cu același nume situată în nordul Scoției, au supraviețuit adaptindu-se la condițiile precare de hrană din regiune. Căluții argentinieni nu sînt însă altceva decit un accident al naturii provocat în mod deliberat de fantezia unui selecționer.
• CORABIA VIKIN- 

GĂ DE LA HAITHABU. în urmă cu 9 secole, în apropierea localități Haithabu, pe atunci mare port la Marea Nordului și important centru comercial al vikingilor,: a avut loc

o bătălie ce avea să marcheze, de altfel, începutul declinului acestei localități. O corabie, care probabil atunci s-a scufundat, a fost de curînd descoperită la 50 m de țărm., Avînd șansa de a fi acoperită cu un strat gros de mii, ea s-a păstrat în stare perfectă peste secole, de aceea oamenii de știință speră că ea va contribui la elucidarea unor probleme legate de navigația a- celor vremuri, tehnica construirii ambarcațiunilor și chiar a vieții la bord. Ridicarea la suprafață a acestei prime corăbii vikinge descoperite pe teritoriu german (pînă acum au mai fost găsite

nouă în Norvegia și Danema- ca) a început în urmă cu citeva zile.
• PENTRU DIMINU

AREA DELINCVENTEI 
JUVENILE. în condițiile cînd delincvența juvenilă a atins în Statele Unite proporții tot mai alarmante, un grup de sociologi au recurs la o metodă inedită în vederea diminuării acestui fenomen. Anume, tinerii care dau dovadă de o purtare dezordonată sînt puși față în față cu

realitățile închisorii Rahway din Jersey, închisoare cu regim de maximă strictețe, unde sînt trimiși infractori care au comis delicte criminale deosebit de grave. Un număr din acești deținuți au acceptat în mod voluntar să descrie „vizitatorilor" crimele pentru care au fost condamnați și, totodată, să le înfățișeze teribilele privațiuni ale universului penitenciar, în special cînd deținuții știu că vor rămîne la închisoare pînă la sfîrșitul vieții. Potrivit relatărilor presei americane, această terapie inedită se dovedește eficace. în nouă din zece cazuri constatîndu-se îndreptarea tinerilor respectivi.

• O PARADĂ NEO
BIȘNUITĂ. în urmă cu 150de ani, apariția pe străzile Londrei a omnibuzului tras de cai a stîrnit o adevărată senzație. Arhivele păstrează o însemnare în care se menționează că londonezii au însoțit, pe străzile orașului, unul din primele omni- buze intr-un alai triumfal. Numai puțin originală a fost parada care a avut loc recent laLondra închinată aniversării unui veac și jumătate de la apariția primului omnibuz ; ea a oferit londonezilor un spectacol inedit : prin fața lor s-au perindat toate mijloacele de transport folosite de-a lungul veacurilor la Londra — de la caleașca

cu cal la omnibuz și pînă la autobuzele cu un etaj.
• CALEA FERATĂ 

SAU ȘOSEAUA ? Sub presiunea crizei energetice, în Franța s-a ridicat, între altele, problema celor mai 'convenabile mijloace de transport. Un congres al Federației naționale a transporturilor rutiere a avut în centrul dezbaterilor dilema : calea ferată sau șoseaua ? Raportul „ pregătit pentru congres ajunge la concluzia că transportul pe calea ferată este mai economicos și mai puțin dependent de petrol și că de aceea ar trebui să se acorde prioritate trenului față de camion.
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NICARAGUA LUANDA

Forțele sandiniste au pătruns în Managua
FRANCE PRESSE : „In Nicaragua, și în special în capitală, 
situafia se agravează continuu. Unități ale Frontului San- 
dinist de Eliberare Națională asaltează pozițiile strategice 
din Managua, desiășurînd lupte 'la mică depărtare de 

„buncărul" dictatorului Somoza

Tn timp ce dictatorul Anastasio 
Somoza primea, luni, în „buncărul" 
său din Managua, pe miniștrii de 
externe ai Venezuelei și Ecuadoru
lui, sosiți într-o „misiune de pace", 
capitala nicaraguană cunoștea o 
intensificare a ciocnirilor armate în 
diverse cartiere. Din pricina confrun
tărilor violente, accesul spre aero
portul din Managua a fost interzis, 
ceea ce a făcut ca plecarea rezi- 
denților americani evacuați să fie 
amînată. Clădirea redacției cotidia
nului „La Prensa", principalul ziar 
de opoziție, a fost distrusă în în
tregime de tirul artileriei grele a 
Gărzii Naționale, iar aviația a bom
bardat în cîteva rînduri un cartier 
din vestul orașului, unde un deta
șament al insurgenților din Frontul 
Sandinist de Eliberare Națională 
(F.S.L.N.) încercuise un comisariat 
de poliție, incendiindu-L

Forțele sandiniste au reușit să pă
trundă în capitală din mal multe 
părți, instaurindu-și controlul asupra 
sectoarelor sud-estic și vestic ale 
orașului. Patrioții au blocat accesul 
spre capitală și avansează spre cen
trul orașului, atît din nord, cît și din 
sud. Cuprins de panică, generalul 
Somoza a ordonat bombardarea o- 
rașului, ceea ce a provocat, potrivit 
agenției Reuter, numeroase victime

în rîndul populației civile, precum și 
considerabile pagube materiale.

Corespondentul agenției France 
Presse informează că, în ultimele 24 
de ore, combatanții Frontului San
dinist au hărțuit „pînă la epuizare" 
unitățile armate din jurul palatului 
prezidențial, unii din ei reușind să 
pătrundă în edificii situate în apro
pierea reședinței lui Somoza. A- 
ceeași sursă relatează că o mare 
parte a locuitorilor capitalei au 
început să sufere de lipsa apel și 
alimentelor, ceea ce, alături de pre
zența numeroaselor cadavre pe 
străzi, sporește pericolul izbucnirii 
unor epidemii. Caravane de refugiați 
au început să fie semnalate pe șo
selele ce leagă Managua de loca
litățile apropiate.

O nouă ofensivă declanșată Ieri 
de F.S.L.N. în cartierele centrale ar 
fi determinat, după unele surse, pe 
miniștrii regimului să-și abandoneze 
locuințele și să se refugieze în 
„buncăr". Situația se menține încor
dată și în orașele Leon, Masaya, 
Chinandega și altele, unde se înre
gistrează ciocniri și victime de am
bele părți. La o recentă conferință 
de presă, Somoza declara că, de la 
începutul confruntărilor, numărul 
persoanelor ucise sau rănite a ajuns 
la 1 200.

Reuniune consacrată 

promovării cooperării 

interafricane 

în domeniul economicLUANDA 12 (Agerpres). — Sub auspiciile Comisiei Economice O.N.U. pentru Africa, la Luanda se desfășoară lucrările celei de-a patra consfătuiri a grupului interguvernamen- tal pentru crearea unei zone de comerț preferențial în Africa australă și orientală. La dezbateri sînt reprezentate 17 state.Obiectivul principal al reuniunii 11 constituie elaborarea unei strategii comune pentru soluționarea problemelor economice cu care sînt confruntate statele africane în curs de dezvoltare din cele două zone ale continentului, examinarea posibilităților de dezvoltare a colaborării economice și comerciale și extinderea cooperării In domeniile industriei și transporturilor. în acest cadru sînt examinate și problemele referitoare la crearea unei zone de comerț preferențial. în opinia participanților la reuniune, eliminarea obstacolelor, unele moștenite din perioada dominației coloniale, altele artificial create, care mai persistă încă, este de natură să contribuie la promovarea unor relații de cooperare interafricane reciproc avantajoasă, la dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării economice, la progresul economic al statelor din Africa australă și orientală.

Manifestări consacrate României 
iugoslavia: Apariția volumului 
„Istoria poporului român"

Delegația P.C.R. primită de primul ministru 
al Israelului

Agravarea situației 
alimentare in zona 

Sahelului 
Apelul reuniunii ministe

riale de la Dakar
DAKAR 12 (Agerpres). — La 

Dakar s-a încheiat reuniunea 
Comitetului de luptă împotriva 
secetei in Sahel, desfășurată la 
nivel ministerial. In comunicatul 
final al reuniunii se menționează 
că situația alimentară s-a agra
vat considerabil in cea mai mare 
parte a țărilor saheliene dato
rită unei secete prelungite, 
apreciată ca una din cele mai 
grave din acest secol. Partici
panta au lansat un apel întregii 
comunități internaționale, cerind 
sprijinul pentru solutionarea 
acutelor probleme alimentare 
ale Sahelului. Totodată, statele 
membre ale comitetului sînt 
chemate să constituie un front 
comun de acțiune in perspectiva 
conferinței mondiale asupra re
formei agrare și dezvoltării ru
rale, care urmează să înceapă 
la 12 iulie în capitala Italiei.

ORIENTUL MIJLOCIU
• încheierea convorbirilor tripartite de la Alexandria • Demer

suri privind situația din sudul Libanului

BELGRAD 12 (Agerpres) —
In saloanele prestigioasei insti
tuții culturale „Matița Srpska" 
din Novi Sad, în prezența to
varășului Nikola Kmezici, pre- 

' ședințele Consiliului Executiv 
al Adunării Provinciei Socialis
te Autonome Voivodina, a mem
brilor guvernului acestei pro
vincii, a numeroși activiști de 
partid și de stat, oameni de 
știință și cultură din Belgrad și 
Novi Sad, a avut loc o festivi
tate organizată cu prilejul pu
blicării în R.S.F. Iugoslavia a 
volumului „Istoria poporului 
român".

tn cuvîntul de deschidere, 
acad. Radivoi Milin, vicepre
ședinte al „Matiței Srpska", a 
subliniat importanța apariției 
volumului, expresie a dorinței 
popoarelor și naționalităților iu
goslave de a cunoaște mai bine 
istoria poporului român prieten.

Irlna Papuga, adjunct al 
secretarului pentru invățămint, 
cultură și știință al P.S.A. Voi-

■fc
WASHINGTON. — Sub auspi

ciile universităților din Carolina 
de Nord și Carolina de Sud, la 
colegiul Campbell din Buies 
Creeck s-a desfășurat recent un 
simpozion de studii românești.

BOGOTA. •— In orașul colum
bian Sogamoso, centru munci
toresc din departamentul Bo- 
yaca, au fost organizate Zilele 
culturii românești. Cu acest pri
lej a fost inaugurată expoziția 
fotodocumentară „România in 
imagini".

PARIS. — In cadrul manifes-

vodina, și dr. Cedomir Popov, 
istoric, au relevat importanța 
apariției în Iugoslavia a acestei 
lucrări, care prezintă cele mai 
importante momente din istoria 
poporului nostru, din luptele 
duse secole in șir pentru cuce
rirea și apărarea neatîrnării ță
rii. pentru progres și libertate.

In cuvîntul său, ambasadorul 
român Nicolae Mihai a scos in 
evidență prietenia și colaborarea 
statornicite de-a lungul veacuri
lor între poporul român și po
poarele și naționalitățile din 
Iugoslavia, ridicate pe noi trep
te in anii construcției socialiste. 
Ambasadorul român a subliniat 
că întîlnirile, devenite tradițio
nale, dintre conducătorii celor 
două partide și țări, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și losip Broz 
Tito, reprezintă de fiecare dată 
noi etape in promovarea ra
porturilor româno-iugoslave, care 
constituie un exemplu de co
laborare între două țări socia
liste, vecine și prietene.

★
țărilor ce au loc în Franța pen
tru marcarea celei de-a 35-a 
aniversări a eliberării României 
de sub dominația fascistă, în 
orașul Tarbes, reședința depar
tamentului Pyrenees, s-a orga
nizat duminică o zi a priete
niei româno-franceze. Desfășu
rată cu ocazia Festivalului in
ternațional al filmului de tu
rism, manifestarea a debutat cu 
o gală a filmului documentar 
românesc de turism. In conti
nuare, ansamblul folcloric „So
meșul" din Cluj-Napoca a pre
zentat un bogat program de cîn- 
tece și dansuri populare.

TEL AVIV 12 (Agerpres). - Primul ministru al Israelului, Menahem Begin, a primit delegația Partidului Comunist Român, condusă de Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., oare se află in vizită în Israel.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise un mesaj de salut și urări de sănătate și fericire personală, iar poporului ipraelian urări de prosperitate și împlinirea eforturilor de pace și înțelegere între popoare.Exprimîndu-și satisfacția pentru mesajul președintelui Republicii Socialiste România, primul ministru al Israelului a rugat să se transmită

președintelui Nicolae Ceaușescu urări de sănătate, fericire personală, iar poporului român succese în munca sa constructivă. Menahem Begin a evocat cu satisfacție vizita sa în România și, in mod deosebit, convorbirile avute cu președintele Nicolae Ceaușescu.în timpul convorbirilor, șeful deler gației române a expus poziția Partidului Comunist Român în legătură cu situația din Orientul Mijlociu, iar primul ministru al Israelului a prezentat punctul de vedere al guvernului său față de procesul negocierilor de pace din zonă.La intilnire a participat Ion Covaci, ambasadorul României in Israel.
PROBUMA COMBUSTIBILULUI ^ PROBLEMA MONDIALĂ
Creșteri de prețuri și• Guvernul britanic a cerut la sfîrșitul săptămînii trecute reducerea consumului de petrol cu circa cinci la sută. La o conferință de presă, ministrul energiei, David Howell, sublinia că problema crizei energetice „nu este o fază trecătoare, ci o preocupare permanentă", relevînd totodată că „resursele din Marea Nordului nu oferă Marii Britanii o cale de a scăpa din această situație".• La rîndul său, guvernul suedez a anunțat instituirea limitei de viteză la 90 km, față de 110 km cit era pînă acum, pentru perioada 21 iunie — 1 septembrie.• în R. F. Germania, 3 300 stații de alimentare au primit în luna mai doar două treimi din cantitatea de

măsuri de economisirepetrol. în prezent, o tonă de benzină costă cu 200 de mărci mai mult decit in urmă cu patru ani.• Ziarul „New York Times" — citind surse petroliere — relatează că Irakul ar fi hotărît să ridice prețul petrolului său cu 3,5 dolari per baril (care ajunge astfel la 20 de dolari). Potrivit ziarului citat, această decizie va contribui la accelerarea creșterii prețului petrolului pe plan mondial.• Asociația deținătorilor de statii de benzină din Italia a anunțat o reducere a aprovizionărilor cu motorină pentru motoarele diesel. Se consideră că deficitul petrolier al Italiei' va fi anul acesta de circa 9 milioane tone.
Secretarul general al O N U. propune :

0 nouă ordine mondială in domeniul energiei

CAIRO. — La Alexandria s-au încheiat marți convorbirile tripartite egipteano-israeliano-americane consacrate autonomiei palestinienilor din teritoriile Gaza și Cisiordania. Cele trei delegații — a declarat purtătorul de cuvint al reuniunii, reluat de agenția M.E.N. — au examinat problemele de procedură. S-a căzut de acord ca sesiunile de negocieri să aibă loc la intervale de două săptămîni, alternativ, în Egipt și Israel.
★Președintele R.A. Egipt, Anwar El Sadat, a primit marți la Alexandria pe Yossef Burg, ministrul de interne al Israelului, conducătorul delegației țării sale la negocierile tripartite — informează agenția M.E.N. La convorbirile care au avut loc cu acest prilej a asistat și premierul egiptean Mustafa Khalil.
★WASHINGTON. — Vicepreședintele Egiptului, Husni Mubarak, a fost primit la Casa Albă de președintele S.U.A., Jimmy Carter, cu care a examinat probleme ale situației din Orientul Mijlociu. în aceeași zi, el a avut o întrevedere cu secretarul Departamentului de Stat al S.U.A.,

Cyrus Vance. La încheierea convorbirilor, Vance a declarat — după cum precizează agenția Associated Press — că hotărîrea Israelului de a înființa noi așezări în teritoriile arabe ocupate constituie „un obstacol în calea procesului de pace".
★Reprezentantul Libanului la Națiunile Unite, Ghassan Tueni, a protestat, într-o scrisoare adresată secretarului general al O.N.U., in legătură cu continuarea raidurilor și a bombardamentelor israeliene în sudul Libanului.
★NAȚIUNILE UNITE. - La sediul O.N.U. din New York a fost dat publicității raportul secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, adresat Consiliului de Securitate, privind forța interimară a O.N.U. în Liban (U.N.I.F.I.L.). Raportul exprimă îngrijorarea în legătură cu tensiunea care persistă in sudul Libanului și adresează un apel tuturor părților implicate de a coopera cu U.N.I.F.I.L. Secretarul general al O.N.U. recomandă prelungirea cu încă șase luni a mandatului U.N.I.F.I.L., care urmează să expire la 19 iunie.

WASHINGTON 12 (Agerpres). — Luind cuvîntul în cadrul unor audieri organizate de comisiile pentru probleme externe ale Senatului și Camerei Reprezentanților, secretarul de stat american, Cyrus Vance, s-a pronunțat impotriva ridicării de către Statele Unite a sancțiunilor economice impotriva Rhodesiei. Decizia președintelui» Jimmy Carter de a menține sancțiunile, a arătat el, are la bază faptul că 97 la sută din poporul rhodesian nu și-a putut spune cuvîntul asupra constituției in baza căreia au fost organizate recentele alegeri, iar activitatea politică a celor două mari partide de opoziție (mișcările de eliberare națională Z.A.N.U. și Z.A.P.U. — n.r.) a fost scoasă în afara legii. Acceptarea actualei situații din Rhodesia, a adăugat Vance, ar reprezenta o îndepărtare de la principiile egalității rasiale. De asemenea, secretarul de stat a relevat că ridicarea sancțiunilorS.U.A. de a acționa pentru realizarea unei soluționări negociate a problemei rhodesiene.Din Inițiativa unor cercuri legate de regimurile rasiste din Africa

australă, Congresul urmează să se pronunțe in aceste zile asupra problemei sancțiunilor economice, într-o tentativă de anulare a deciziei prezidențiale. Vance a lăsat însă să se înțeleagă că, în cazul in care va fi întrunită majoritatea necesară, președintele va opune vetoul său ridicării sancțiunilor.

WASHINGTON 12 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a declarat — într-o alocuțiune rostită în fața membrilor „Clubului economic din Detroit" — că „este necesar să se acorde un sprijin mai mare economiilor țărilor in curs de dezvoltare, pentru ea acestea, la rindul lor. să-și poată aduce contribuția Ia eforturile de scoatere a economiei mondiale din impasul actual. Țărilor în curs de dezvoltare ar trebui, de asemenea, să li se creeze posibilitatea de a participa la procesul de adoptare da un nou naționale". a deciziilor pentru a se impuls economiei mter-
■ ■ n ■

agențiile de presă
ca ridicareaar limita capacitatea

Vizită în U.R.S.S. După cumtransmite agenția T.A.S.S., Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al ' ' prezidiuluiU.R.S.S., și ministru alR.C.U.S., președintele Sovietului Suprem al Morarji Desai, primulIndiei, au semnat marți, la Moscova, Declarația U.R.S.S. și a Republicii India. în cadrul unei conferințe de presă, primul ministru al Indiei a
......  DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

SESIUNEA ANUALĂ A CONSILIULUI MIN I STERI AL AL OCDE.:

Inflația și șomajul, probleme prioritare 
pe ordinea de zi

cerere și ofertă pe piața petrolului — și care riscă să compromită eforturile de a se ieși din actualul impas.Tocmai de aceea, observatorii de presă occidentali se așteaptă ca participanții la sesiunea anuală a Consiliului ministerial al O.C.D.E. să adopte măsuri ce vizează soluționarea nu numai a propriilor probleme, ci și a celor afectează economia mon-

dială în ansamblu. Căci, în condițiile creșterii interdependențelor economice, problemele C: confruntă o țară sau un grup de țâri capătă un caracter global și, prin urmare, nu pot fi soluționate decit prin eforturi comune și o largă colaborare între toate statele lumii.
Gh. CERCELESCU

Kurt voltate ocupare pentru limitarea consumului lor de petrol și dezvoltării unor noi surse de energie. „Dependenta exagerată de petrol a acestor state, a spus el, determină o presiune maximă asupra resurselor limitate ale planetei". Waldheim s-a pronunțat pentru instituirea „unei noi ordini mondiale in domeniul energiei", care să nu implice o autoritate supranational, dar care să reflecte necesitatea unei cooperări sporite la nivel global și regional.

Waldheim a cerut țărilor dez- să manifeste o maximă pre-

transmit

Azi se deschide la Paris sesiunea anuală a Consiliului ministerial al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E.), care grupează 24 de țări cu un grad ridicat de industrializare din lumea capitalistă. Scopul reuniunii este de a analiza evoluția situației social- economice in perimetrul „celor 24“ și de a stabili orientările prioritare pînă la următoarea sesiune a organizației.într-un comentariu pe marginea evenimentului amintit, agenția France Presse consideră că „participanții iși vor concentra atenția asupra măsurilor susceptibile să impulsioneze angrenajul economic, care, în ultima vreme, și-a încetinit simțitor mișcarea." După ultimul raport al O.C.D.E., rata medie de creștere a produsului național brut în țările membre tinde să scadă — de la 3,5 la sută in 1978 la 2,5—3 la sută în 1979.O astfel de evoluție va avea drept rezultat — potrivit aceluiași document — sporirea șomajului (în pre

zent peste 17 milioane de persoane), care ar putea ajunge, la sfîrșitul lui 1979, la 5,5 la sută din totalul forței de muncă, față de 5 la sută cît era în decembrie anul trecut.în același timp, criza prelungită din unele industrii — cum sînt construcțiile navale, siderurgia, unele compartimente ale prelucrării mecanice și textilele — riscă* să sporească și mai mult presiunile în direcția adoptării de noi măsuri protecționis- te, cu consecințe dintre cele mai negative asupra comerțului internațional, care de pe acum și-a Încetinit ritmul de creștere datorită obstacolelor tarifare și netarifare adoptate, după 1975, de unele țări industriale pentru a-și proteja sectoarele aflate în dificultate.Dar — așa cum declara secretarul general al O.C.D.E., Emil Van Lennep — „relansarea economică va depinde foarte mult de felul cum vor reuși «cei 24» să stăpinească inflația". în- tr-adevăr, considerată inițial ca „un foc de paie", creșterea accentuată a

inflației se amplifică tot mai mult de la începutul anului. Specialiștii O.C.D.E. apreciază că, dacă actualele tendințe se vor menține, ritmul mediu de creștere a prețurilor, care in 1978 a fost de 10 la sută, se va ridica la 15 la sută pină la sfîrșitul lui 19/3.Accelerarea fenomenelor inflaționiste este de natură să antreneze, după opinia participanților la Adunarea generală a Băncii pentru Reglementări Internaționale, ce s-a deschis luni la Basel, nu numai „o gravă recesiune economică", ci și „puternice tulburări pe piețele de schimb", care datorită repetatelor devalorizări și revalorizări monetare ce le implică, ar crea serioase probleme balanțelor comerciale și de plăți ale țărilor capitaliste industriale.Totodată, așa cum relevă ziarul „Le Monde", strategia pentru o expansiune stabilă și de durată a economiei „celor 24“ trebuie să țină seama de problemele crizei energetice, avînd în vedere dezechilibrul creat intre

„Acordul de la Cartagena SS

Țările andine își extind conlucrarea în vederea 
accelerării progresului economic și social

Diagrama alăturată, reprodusă 
după săptămînalul american 
„Time", înfățișează tendințele 
economice majore, așa cum se 
manifestă ele într-un șir de țări 
membre ale O.E.C.D.: Statele 
Unite, Italia, Franța, Marea Bri- 
tanie, R.F.G. Astfel, prima coloa
nă de la stingă la dreapta înfă
țișează creșterile produsului na
țional brut în 1978, creșteri care 
înregistrează valori reduse, în
tre 2,6 la sută — Italia și 4 la 
sută — S.U.A.; coloana a doua 
— procentajul de șomeri din 
forța totală de muncă la 1 apri
lie 1979 — recordurile fiind de
ținute de Italia și Marea Brita- 
nie cu 7,8 la sută și, respectiv, 
6,1 la sută ; coloana a treia — 
rata inflației (calculată prin 
sporul indicelui prețurilor la 
bunurile de consum) în aprilie 
1979 în comparație cu aprilie 
1978, în afară de R.F.G., toate 
celelalte țări amintite înregis- 
trînd sporuri de peste 10 la 
sută (Italia, chiar 14,3 la sută).

Constituit ca o expresie a preocupării țărilor latino-americane pentru a elimina dependența externă ■și a găsi căile și mijloacele unei accelerări a dezvoltării lor economice. Pactul Andin sau „Acordul de la Cartagena" — cum 1 se mai spune după numele localității columbiene unde, la 26 mai 1969, a fost semnat actul de naștere al organizației — a împlinit zece ani de activitate. Prilej pentru cercurile politice și economice din țările membre (Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru, Venezuela) de a' evalua progresele înregistrate în dezvoltarea conlucrării in această regiune a continentului sud-ameridan. Nota dominantă a comentariilor și aprecierilor o constituie sublinierea aspectelor noi pe care Pactul Andin le-a adus în peisajul relațiilor economice intera- . mericane. . Se reamintește în acest sens că în ultimii treizeci de ani, cooperarea latino-americană a traversat o serie de etape distincte. în prima parte a perioadei, principala caracteristică a organismelor create a constat în faptul că, indiferent de natura lor. soluțiile propuse răspundeau în primul rind unor interese din afară, fără a se lua in considerare realitatea din zonă. Așa au fost Uniunea Panamericană, devenită apoi Organizația Statelor Americane (O.S.A.), Alianța pentru Progres sau Asociația Latino-America- nă a Liberului Comerț (A.L.A.L.C.).Totodată, obiectivele acestor organisme s-au limitat la extinderea schimburilor comerciale, pornind de la ideea că amplificarea pieței pe scară regională ar putea contribui, totodată, la creșterea și diversificarea producției industriale, a economiilor naționale in general.în această situație, inițiativa celor cinci state andine de a se constitui într-un grup care să acorde prioritate obiectivelor de colaborare și coone- rare în producție a căpătat un relief aparte, subliniat și de prevederile referitoare la regimul capitalului străin. Codul privind acest capital, promulgat in iulie 1971, a fost, de altminteri, primul document de acest fel din istoria continentului. Paralel, a fost adoptat un șir de măsuri, concrete în vederea extinderii schim-

burilor comerciale reciproce și dezvoltării unei largi cooperări, in cele mai diferite domenii — industrie, agricultură, financiar, telecomunicații. Este semnificativ că schimburile comerciale dintre cele cinci țări andine au atins in 1978 un volum valoric de 920 de milioane de dolari, de zece ori mai mare decit în 1968, înainte de semnarea „Acordului de la Cartagena". O serie de rezultate pozitive au fost obținute și in ce privește aplicarea programelor de specializare și cooperare in producție.Evoluția relațiilor in cadrul Pactului Andin s-a aflat în centrul intîl- nirii la nivel înalt a statelor membre, care a avut loc recent la Cartagena, pentru a marca împlinirea unui deceniu de activitate a organizației. în „Mandatul de la Cartagena" și in celelalte documente, semnate cu acest prilej, șefii celor cinci state au reafirmat principiul dezvoltării economice independente, subliniind necesitatea respectării ferme a dreptului inalienabil și suveran al statelor andine de a decide, în conformitate cu propriile lor interese, asupra bogățiilor naturale și resurselor economice de care dispun. „Mandatul de la Cartagena" — documentul final al reuniunii la nivel înalt — preconizează intensificarea cooperării în zonă. înainte de încheierea deceniului următor, statele andine vor investi în proiectele industriale comune 18 miliarde de dolari ; mai mult de 6 miliarde de dolari vor fi investiți în dezvoltarea metalurgiei, > petrochimiei, construcțiilor de mașini,- restul in realizarea unor proiecte proprii din domeniile siderurgiei, industriei ingrășămintelor chimice etc.Statele andine se pronunță, totodată, pentru întronarea unor noi relații, echitabile și juste in lume, pentru inițierea unor acțiuni concertate în vederea instaurării unei noi ordini economice internaționale. în acest spirit, statele andine și-au propus măsuri care să sporească rolul Pactului Andin și a capacității lui de negociere „in vede-ea depășirii structurilor injuste și perimate ale actualelor relații economice internaționale".

apreciat că bilanțul convorbirilor sale cu conducătorii sovietici este „foarte bun". Vorbitorul a dat, da asemenea, o apreciere pozitivă colaborării dintre India și U.R.S.S. in domeniile economiei, științei, tehnicii și culturii.
Plenara C.C. al P.M.U.P.Marți, Ia Varșovia a avut loc o plenară a C.C. al P.M.U.P. consacrată problemelor dezvoltării agriculturii poloneze. Plenara a fost prezidată de Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., care, in cursul lucrărilor, a prezentat un raport.
Convorbiri cehoslovaco- 

bulgare. Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R. S. Cehoslovace, l-a primit marți pe Stanko Todorov, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, aflat în vizită la Praga. Au fost examinate perspectivele dezvoltării pe multiple planuri a relațiilor reciproce și unele probleme ale vieții internaționale, informează agenția C.T.K., menționind că, în aceeași zi, s-au încheiat convorbirile dintre Stanko Todorov și președintele guvernului federal cehoslovac, Lubomlr Strougal.
Ședințe ale unor comisii 

C. A. E. R. Comisia permanentă a C.A.E.R. pentru probleme valutar- financiare, ale cărei lucrări s-au desfășurat in orașul Țavtat din Iugoslavia, a examinat probleme privind colaborarea țărilor membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. in domeniul relațiilor va- lutar-financiare și de credit. Comisia permanentă C.A.E.R. pentru construcții, ale cărei lucrări s-au desfășurat la Budapesta, a examinat sarcinile ce ii revin din hotărîrile Comitetului Executiv al Consiliului C.A.E.R. și a convenit măsurile pentru ducerea lor la îndeplinire. O atenție deosebită a fost acordată problemelor legate de realizarea unor acțiuni de colaborare cuprinse în Programele speciale de colaborare pe termen lung.

întîlnire la Beijing. Deng Xiaoping și Fang Yi, vicepremieri ai Consiliului de Stat al R.P. Chineze, s-au întîiniț la. Beijing cu membrii Comisiei mixte chino-americane pentru fizica energiilor Înalte — relatează agenția China Nouă. Comisia, formată din reputați oameni de știință și conducători ai unor centre specializate din cele dou^i țări, a fost constituită in baza cooperare în domeniul giilor Înalte, încheiat la începutul acestui an intre guvernele R.P. Chineze șl Statelor Unite, iar membrii săi s-au reunit în capitala chineză in cadrul primei sesiuni a comisiei.
acordului de fizicii ener-

Bienală. Ravenna (italia) are loc Bienala bronzului dantesc. Expun lucrări artiști din 42 de țări de pe patru continente. Sculptorului român Nicolae Kruch i-a fost decernat premiul al II-lea pentru basorelieful „Non omnis mariar". Au primit, de asemenea, medalii de aur sculptorii români îeeza Petru (Timișoara), Buculei Mihai (București) și Turcu Gheorghe (Galați).
președintelui An- revenit 176 din aleși — se arată al ministrului de

Valentin PĂUNESCU

Reuniune la Nicosia. Re- prezentanții asociațiilor de ziariști ai celor două comunități din Cipru s-au întîlnit marți Ia Nicosia, „pentru a studia mijloacele menite să contribuie, intr-o manieră pozitivă, la succesul convorbirilor intercomunita- re“, programate la 15 iunie, in capitala tării.
Partidul Comunist din 

Argentina se pronunța pentru o urgentă deschidere politică și intensificarea acțiunilor de masă, in vederea orientării într-un sens democratic a situației din țară — a declarat, la Buenos Aires, Fernando Nadra, membru al Biroului Politic al P.C. din Argentina.

După primul tur de scru 
tin al alegerilor legislative 
egiptene, Partidului Național Democrat (P.N.D.) al war EI Sadat i-au cei 199 de deputați într-un comunicatinterne. Partidul Muncitoresc Socialist a obținut 17 locuri, Partidul Liberal Socialist — un loc, iar independenții — 5. Un număr de 139 de locuri ră- min in balotaj și vor fi disputate în cel de-al doilea tur de scrutin, programat pentru joi, 14 iunie.

Simpozion internațional. La Stockholm s-au deschis lucrări.e unui simpozion internațional cu temă >,Coexistența pașnică și controversa ideologică", la care participă reprezentanți ai opiniei publice, oameni de știință, activiști pe tărim obștesc din numeroase țări ale lumii, intre care și România. Un accent deosebit în cadrul dezbaterilor este pus pe probleme ale destinderii și dezarmării, încetării cît mai grabnice a cursei înarmărilor și consolidării păcii.
A încetat din viață John 

Wayne. Luni seara, la centrul medical al Universității din Los Angeles, a încetat din viață, in virstă de 72 de ani, cunoscutul' actor american John Wayne, interpretul a numeroase filme „western". Wayne a debutat ca mașinist, apoi ca figurant la studiourile „Fox", primul său rol mai important fiind în filmul „The Big Trial", realizat in 1929. în semn de prețuire pentru indelungata sa carieră artistică, i s-a acordat, în 1969, prestigiosul premiu „Oscar", iar în mai a.c. i s-a conferit medalia de aur a Congresului american.
Avion propulsat cu energie umană
Pilotul 

Bryan Allen, 
de 26 de ani, a reușit 
marți să traverseze 
Canalul Mînecii, in 
două ore și 50 de mi
nute, la bordul unui 
avion cu elice, acțio
nată de un dispozitiv 
cu pedale. Zborul, 
început in Anglia, s-a 
terminat pe coasta 
franceză. Avionul, per-

american 
in virstă

fecționat 
ani, este 
foarte ușor, 
din tuburi de 
armături de polistiren 
și acoperit cu o pinză 
subțire de plastic. Da
torită 
de 
tri 
25 
fi

timp 
un

de 5 
model 

construit 
metal,

musculară a 
ceea ce a și 
să demonstre-

Vi-

anvergurii sale 
aproape 30 de mo

și greutății de 
kg, aparatul poate 

menținut în aer cu

forța 
o mulul, 
urmărit 
ze experimentul, 
teza de înaintare este
de circa 15 km pe oră. 
Autonomia avionului 
cu pedale depinde de 
rezistența pilotului. In 
consecință, Bryan Allen 
s-a antrenat ca un ci
clist profesionist timp 
de peste un an.
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