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Acum plantele au nevoie 
maximă de apă
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Craiova zilelor noastre îșl 
croiește o nouă geome
trie. Aceea a blocurilor cu 
cinci, pină la unsprezece 
etaje, cu magazine spa 
țioqse. la parter, cu școli 
și grădinițe, cu policlinici.

în cinstea marii noastre sărbători

— a 35-a aniversare a eliberării patriei
• O treime clin producția de porumb a 
țării se va realiza pe suprafețele irigate
• Aplicarea udărilor - o acțiune de mare 
răspundere care trebuie temeinic organi
zată • Responsabilități mari consiliilor

unice agroindustriale

Pe harta țării
UN NOU BAZIN CARBONIFER Craiova, pe pînzele

Condițiile climatice din această vară sint, in general, mai favorabile pentru agricultură decit in alți ani. în cea mai mare parte a țării a plouat abundent, astfel incit toate culturile se dezvoltă normal. In anumite zone însă — estul Bărăganului, Dobrogea, sudul și estul Moldovei se constată un deficit apreciabil in ce privește aprovizionarea solului cu apă. Dar tocmai în aceste zone se găsesc marile sisteme de irigații, terenuri pe care, prin aplicarea corectă a udărilor și executarea la timp a celorlalte lucrări cole, mari mare toare xim de apă a devenit necesar ca. pe baza recomandărilor făcute de centrele de avertizare, să înceapă aplicarea udărilor. Este o acțiune de mari proporții, căre trebuie să se bucure din partea organelor și organizațiilor de partid, a direcțiilor a- gricole și consiliilor ’unice agroindustriale de aceeași atenție ca orice campanie desfășurată in agricultură.După cum se știe, pentru a se obține recolte mari in orice condiții climatice, conducerea partidului a inițiat vastul program de extindere a irigațiilor, program care jprevede să fie irigată toată suprafața care se pretează în acest scop. Pină acum au fost executate lucrări de amenajare pe 2 200 000 hectare. Realizarea acestui program are și trebuie să aibă o puternică influență asupra întregii agriculturi : obținerea unor sporuri mari de producție și realiza- parte, din recolte De

agri- pot fi obținute randamente la hectar, tntrucit în cea mai parte a țării culturile prăși- intră în faza consumului ina-

care deține terenuri amenajate să fie întocmite cu cea mai mare responsabilitate programele de udări, programe care să fie respectate intocmai. Trebuie arătat că această acțiune nu a demarat pretutindeni în mod corespunzător. In săptămîna trecută, din cele 121 000 hectare programate a se iriga, s-au aplicat udări pe numai 110 000 hectare. Aceasta prezintă două neajunsuri : plantele nu beneficiază de apa necesară, iar in al doilea rind se consumă inutil energia electrică pentru rea apei pe canale.în zilele care vor urma, sura consumului de apă al lor, va trebui să se intensifice mul udărilor. Pentru aceasta se ca organele de specialitate să tocmească cu cea mai mare ponsabilitate programele de udări și, totodată, să asigure îndeplinirea lor exemplară. Campania de irigare a culturilor trebuie privită cu aceeași responsabilitate ca oricare altă campanie agricolă. La irigat nu poți face miine ceea ce nu ai realizat azi; plantele consumă in fiecare zi o anumită cantitate de apă și de aceea udările nu pot fi menea, sistemele dimensionate la o tate de pompare eforturipompa mai multă apă pentru a se recupera nerealizările de ieri. Trebuie avut permanent in vedere că, de acum înainte — lucrările de întreținere a culturilor fiind pe terminate — producția este influențată

pompa-pe mă- plante- rit- cere în- res-

aminate. De ase- de irigații sint anumită capaci- a apei și oricite s-ar face azi nu se poate

După încheierea . prospecțiunilor geologice, în vestul județului Vil- cea a fost deschisă o mare exploatare de cărbune. Deci, începind din acest an, județul se înscrie printre zonele carbonifere ale țării. în primul an de activitate este planificată o producție de 160 000 tone cărbune. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, tînărul colectiv aici, format din 7 mineri, artificier, 30 excavatoriști, 22 bul- dozeriști, 10 mecanici și 48 de șoferi a primit în dotare 11 excavatoare și tot atîtea tractoare S 1 500, un autoîncărcător și 26 de autocamioane de mare capacitate.— Deși sîntern încă la început de activitate — ne spunea maistrul Manciu — în perioada care a trecut din acest an ortacii noștri din cel mai tînăr bazin carbonifer al țării au realizat peste prevederile de plan aproape 6 000 tone cărbune. Desigur, cantitatea nu este prea mare față de cantitățile de cărbune extrase de tovarășii noștri din bazinele Gorjului și din Valea Jiului. Dar curînd vom ajunge să ne luăm la întrecere cu ei, mai ales după ce se Alunu

de un

va deschide și exploatarea II.

O problemă de maximă importanță pe care o are în. atenție conducerea sectorului minier se referă la asigurarea forței de muncă.— în acest sens — preciza inginerul Mihai Broboană, exploatare — au și fost luate măsuri pentru cursuri de calificare la locul muncă, la care vor fi atrași oameni din localitățile învecinate. Dispunem deja de un nucleu de mineri cu bogată experiență, așa cum sînt comuniștii Constantin Popescu, secretarul organizației noastre de partid, Ion Pelmuș, Constantin Matei, Ion lonescu și alții.Aflat la proba de putUlui, din noul cei este binte de cărbune, tele de pină acum, precum și angajamentul lor de a realiza încă 5 000 tone cărbune peste prevederile de plan in cinstea celei de a 35-a aniversări a eliberării patriei sub dominația fascistă.
Ion STANCIU 
corespondentul „Scînteii"

unei viitoare expoziții• •

șef deorganizarea unor de

„foc" a înce- tinărul eșalon mineresc bazin carbonifer al Vil- animat de dorința fier- a da patriei cit mai mult O demonstrează rezulta-
de

AU ÎNDEPLINIT ANGAJAMENTUL ANUAL 
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Un librar din Craiova iml spunea că locuitorii din modernul cartier Craiovița Nouă caută cu insistență volumul lui Alexandru Mi- tru : „Craiova in legende și povestiri". Motivul este lesne de înțeles : în paginile acestei cărți este reluată legenda bălții Craiovița ce l-a fascinat și pe Mace- donski, fndemnindu-I s-o versifice în „Rondelul Domniței". Cititorii au vrut să afle ce se povestește despre locul unde s-âu statornicit, chiar dacă adevărurile se împletesc cu legenda.Fără îndoială că. citind sau recitind mărturiile despre Craiova din trecut, locuitorii acestui ca peste noapte de la marginea ne, și-au dat

oraș-șantier. Fiihdcă ,se construiește necontenit, ziua și noaptea. In Craiovita Nouă au fost date în folosință peste 12 000 de apartamente. Anul acesta vor
teau pină nu de mult apele bălții din legendă s-au întreprins ample lucrări de drenare. au fost captate izvoare și, cu truda entuziastă a tinerilor din oraș, seamenajează un vast spațiu mai fi construite încă 1 700. de agrement cu luciuri de Sarcinile nu sint ' ușoare.
• Urbanistica prezentului — replică vechi
lor legende • Un „oraș in oraș" care 
crește și ziua și noaptea : Craiovița Nouă
• 12 000 + 1700 sau despre aritmetica 
apartamentelor • Omniprezența con

structorilor în peisajul „băniei"

rea, pe cea mai mare aceste terenuri, a două an. La Plenara C.C. al P.C.R. din martie 1970. care a dezbătut și aprobat Programul național privind gospodărirea rațională a surselor de apă și extinderea irigațiilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat pe larg necesitatea ca, odată cu investirea fondurilor prevăzute pentru realizarea acestui vast program de irigații. Ministerul Agriculturii, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, toate organele economice să ia măsuri energice pentru creșterea sistematică a producției pc terenurile respective, îmbunătățirea tuturor indicatorilor economici din agricultură. Acum, cind suprafața amenajată pentru irigat depășește două milioane de hectare, este cea mai mare importanță ca aceste terenuri să fie obținute ducțiile prevăzute, cu costuri mai reduse. De aceea, începind din aceste zile și pină la mijlocul lunii august, cit durează campania de irigare a culturilor, toate sistemele — mari sau locale — să fie exploatate rațional, aplicîndu-se numărul corespunzător de udări, cu normele de apă stabilite in mod judicios pentru a nu se risipi energia și carburanții.In această direcție, sarcini de mare răspundere revin organelor și, organizațiilor de partid care au datoria să desfășoare o intensă muncă politico-educativă de masă pentru a se înțelege utilitatea și însemnătatea economică a acestei acțiuni. In acest an, de exemplu. 70—80 la sută din terenurile irigate se cultivă cu porumb, soia. sfeclă de zahăr, floarea-soarelui și legume, plante agricole cu mare pondere in economia țării. De pe cele aproximativ 700 000 hectare cu porumb, de exemplu, trebuie să se realizeze o. producție de 5 milioane tone, care reprezintă o treime din producția totală prevăzută a se realiza în 1979 la această cultură. De aici decurge necesitatea ca în fiecare sistem de irigații, in fiecare unitate agricolă

(Continuare in pag. a IH-a)

Muncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderii mecanicele material rulant din Pașcani au anunțat îndeplinirea angajamentului-anual pe care și l-au luat în întrecerea socialistă. Acest succes este rodul activității creatoare pe baza căreia s-au stabilit măsuri pentru folosirea cu randament sporit a mașinilor și agregatelor, măsuri care au dus la creșterea productivității muncii cu 12 Ia sută față de .perioada corespunzătoare a anului trecut. în acest fel, de la începutul

anului și pină în prezent, harnicul colectiv din Pașcani a realizat o producție marfă suplimentară in valoare de peste 27 milioane lei, concretizată, in principal, în vagoane basculante pe patru osii, vagoane pe două osii, boghiuri sudate, piese de schimb pentru materialul rulant și alte produse. Pină la 23 August colectivul acestei unități iși propune să sporească volumul producției' marfă suplimentare cu încă 7 milioane lei,

cartier, ivit pe un tărirn băniei olte- seama că trăim într-o epocă de împliniri cînd scufundarea unui oraș intr-o mlaștină poate fi pusă sub semnul Îndoielii, dar este pe deplin posibil, ca Un oraș să se ridice dintr-o mlaștină. Un argument la afirmația din urmă o reprezintă acest cartier — Craiovița Nouă — dispus pe niște spații geo- metrizate modem, unde în- tîlnim la tot pasul blocuri cu cinci și unsprezece etaje, magazine, bulevarde străjuite vara de arbori ornamentali. școli, ateliere meș- . teșugărești. restaurante, terenuri de sport.în locurile unde mai mus-

lacuri și cascade mărunte. Dimpotrivă. Zidarii, fiera- cu ștrand și zone verzi, iu- rii-betoniști, dulgherii nu-ji xuriante, ce îl vor scuti pe craiovean să alerge dincolo de marginile orașului pentru a afla un loc agreabil de popas.în cartierul Craiovița Nouă locuiesc sute de familii ale chimiștilor de la Ișal- nița. ceferiști, profesori universitari și studenți. meșteșugari. oameni veniți din alte colțuri de țară să participe la procesul rapid de industrializare a Craiovei. Străbătind acest cartier, ce dimensionează orașul spre est și îi etalează noua strălucire pe te, avem men tul

văd capul de treburi. Ei știu că de ei depinde să fie ridicate în termen cele 1 700 de apartamente, de mun- ,ca, de pregătii ea profesională, de conștiința lor.„Este tocmai ceea ce încercăm să înrădăcinăm la fiecare, ne spune tovarășul Eustațtu Gorun, secretarul adjunct al comitetului de partid al Trustțilui de construcții C I Lupta pentru creșterea ritmurilor se împletește pe șantiere cu bătălia pentru calitate — obiective de prim verticale pastela- ordin ale întrecerii in cin- încă o dată senti- stea celei de-a 35-a aniver- a < ”■ .......................

confirmă, prin faptele lor. comuniștii Nicolae Bărăgan, șef de echipă, „veteran" al Craioviței din 1971, Adam Badea, maistru specialist ’n lucrări de infrastructuri, Georgică Dinaîe, șeful unei echipe de zidari cu bun renume pe multe șantiere. Dar pe cine să mai alegi dintre miile de constructori ciți lucrează la întinerirea bătrînei. cetăți a banilor? ’ Sînt mulți și lor le revine sarcina să adauge la zestrea edilitară a Craiovei, chiar în acest an, încă 7 674 de apartamente.în cartierul Brazda lui Novac, ce păstrează numele altei legende de pe me- . leagurile Olteniei, se vor construi anul acesta 1 100 de apartamente. în zona de est. nu departe de marea platformă industrială a orașului, unde a început și montarea primelor linii tehnologice pentru fabricarea autoturismelor de mic litraj OLTCIT, în cartierele Var lea Roșie Și Lăpușuluî, noile construcții spulberă patriarhalul cenușiu al mahalalelor deplinse de poetul Traian Demetrescu., Piața Gării îi intîmpină Craiova. pe cei ce pătrund prin poar- ' ■ ta feroviară a băniei ca o deschidere arhitectonică modernă spre inima unui
Lucian ZATTIcă trăim intr-un sări eliberării patriei”. O (Continuare in pag. a IV'-a)

de pe pro-cit

Pe pâmintul însetat, lucerna crește viguroasă datorită Irigațiilor aplicate — la I.C.C.P.T. Fundulea-llfov — cu ajutorul acestor utilaje modernePRODUSELE ALIMENTARE
Să se diversifice pe ici, pe colo, 
dar... nu prin părțile esențiale"

în acest an, de la Șantierul
...așa se pare că au înțeles unele întreprinderi să se achite de sarcina înnoirii

naval Drobeta-Turnu
producției și promovării unei alimentații raționale

Severin
industria alimentară

/Vohila misiune educativă

a creatorului de frumuseți

Au fost lansate
27 nave noi. De la începutul anului și pină în prezent, de la Șantierul naval din Drobeta-Turnu Severin au pornit către beneficiari 27 nave de diferite tipuri — tancuri de 5 000 tone, cargouri de 2 400 tdw, șalande de 500 metri cubi și altele. Sporul la producția marfă obținut peste prevederi de acest destoinic colectiv de oameni ai muncii, in intervalul de timp amintit, depășește 13 milioane lei. Totodată, s-au economisit 109 tone metal. 36 metri cubi material lemnos. 9 tone electrozi și alte cantități de materii prime și materiale. (Virgi- liu Tătaru).

Anul trecut, a avut sarcina de plan să innoiascâ 6,2 la sută din producția livrată magazinelor, sarcină care a fost nu numai îndeplinită, ci și depășită cu circa 4 la sută. Cu depășiri s-a încheiat și răstimpul care a trecut din acest, an. Statistic aprecia că toare s-au de obligația telor.Și. totuși, tică" scapă ochiului celor care intră Zilnic în magazinele alimentare. Pentru că, în vitrinele unităților comerciale noutățile alimentare sînt extrem de rare sau in cantități nesemnificative. Cum se explică nea neconcordanță între realitate ?Reproducem dintr-un control întocmit de reprezentanții Comitetului de stat pentru prețuri, Inspectoratului de stat pentru controlul calității produselor : „O pondere importantă din produsele

deci, se poate întreprinderile producă- achitat în condiții bune diversificării sortimen-această „reușită statis-
o aseme- scripte șiraport de

prevăzute în planul de diversificare și raportate de centralele și întreprinderile din industria alimentară ca fiind noi sau reproiectate sint in fapt produse vechi, reluate în fabricație sau transferate de la o întreprindere la alta, ori prezentate în alte ambalaje".Concret, despre ce este vorba ?Din punct de vedere statistic, Centrala industrializării exemplu, și-a realizat integral sarcinile de diversificare, plus un procent suplimentar de 30,9 la șută. Ea a raportat însă ca produs nou... laptele (cu 1,7 la sută grăsime), produs care se găsește în magazine de ani și ani de zile. La rindul lor, alte întreprinderi. de prelucrare a produselor alimentare, care, de asemenea, au depășit, statistic, sarcinile de diversificare, au raportat, ca produse noi și reproiectate, o serie de preparate și conserve existente in fabricația curentă de ani de zile, la care s-au schimbat doar... furnizorii de. condimente sau culoarea etichetelor..

laptelui, de

Desigur, la. prima vedere s-ar părea . că .avem de-a face cu simple erori nevinovate. Pentru că — ș-ar putea obiecta — cu ce a fost influențată activitatea industriei alimentare, aprovizionarea populației, dacă producătorii au greșit și au „botezat" laptele ca produs nou, trecîndu-1 în registre ca atare? S-a făcut.cel mult o eroare statistică, ea poate fi corectată, ștearsă cu radiera din rapoarte și întreaga chestiune s-ar rezolva. Aparent, așa ar sta lucrurile. Numai că, dincolo de aparențe, respectivele erori au implicații mult mai. profunde. De ce ? Adunînd pe coloana produselor noi o serie de „noutăți" vechi, prin care planul de diversificare a apărut ca realizat, întreprinderile și centralele nu s-au mai ocupat de înnoirea reală a producției, de realizarea adevăratelor sortimente noi, de promovarea in primul rind a produselor care asigură o alimentație rațională. Astfel, dacă am scoate de pe lista realizărilor produsele vechi botezate ca noi,

cele mai multe din centralele industriei alimentare nu s-ar mai înscrie în sarcinile planificate de diversificare. Numai că, apelînd la înnoirile din condei la care ne-am referit mâi înainte, centralele au încheiat bilanțurile nu cu restanțe, ci cu... felicitări.încercarea de a induce în eroare, de acoperire a lipsurilor prin artificii statistice este gravă și pe un alt plan, • cremd o reacție in lanț. Bunăoară, după ce specialiștii industriei alimentare au „înnoit" sortimentul de fabricație prin schimbarea furnizorilor de condimente, au fecurs la o soluție și mai „fină" de realizare a planului de diversificare : au schimbat... ambalajele (inlocuindu-le pe cele din folie de polietilenă cu cele din folie termocontractibilă). Fără îndoială, și schimbarea ambalajelor, îmbunătățirea lor trebuie să consti-
Mihai IONESCU

(Continuare in pag. a IlI-a)

Vorbim frecvent, pe bună dreptate, despre misiunea educativă a artei, a culturii, căci nu concepem creația ca pe un act gratuit, de pură desfătare, ci ca pe un mijloc eficient de modelare a noii conștiințe, a personalității umane. Pentru noi, creația este implicare, cunoaștere a realității și servire a ei. Creatorul nu poate rămine desprins de vremea și de societatea lui. nu este deasupra lumii, ci in miezul ei, participind, prin scris dar și ca activist social, la viața semenilor săi. Se pune însă problema misiunii educative a creatorului in fiecare etapă parcursă de societatea căreia îi aparține. Cu alte cuvinte, nu ne putem limita să vorbim in mod general, abstract despre misiunea creației și a creatorului, ci în legătură concret-istorică cu stadiul de dezvoltare în care ne aflăm la un moment dat, cu nile, cerințele si zările societății, dar, care creatorului noastre. în pocă de constructiv, nemaicunoscut ai științei, de plenară creator alIntr-un multuoasă afirmare a științei și tehnicii, de cucerire rapidă a unor noi teritorii. necunoscute. unele . chiar neimaginate curînd. mai ocoli inței progresul lumii contemporane, la configurarea profilului moral-spiritual al o- mului. De aceea, departe de a le ignora, arta, creația timpului nostru, aici și acum, caută și găsesc. în știință și tehnică aliați de nădejde în vasta

sarci- reali-Așa- rolul zileleeste in această e- mare elan de avînt

operă de umană pe dul nostru o conduce in România de azi.Poate oare tor conștient la sa misiune educativă să întoarcă spatele acestor vaste universuri. acestor lumi fascinante, cu o puternică . înrîurire asupra civilizației," asupra minții, asupra concepției despre lume și viață a oamenilor ? Nicide-

construcție care parti-socialistăun crea- de nobi-

Opinii de 
Anton 

BREITENHOFER

descătușare a spiritului maselor ? . secol de tu-.
pînă nimeni poate ignora contribuția și tehnicii

denu sau Stila

cum. în realitate, literatura și arta aparțin, ca și tehnica și știința, imaginii complexe a timpului nostru, ele ,se condiționează și se completează reciproc intr-o simbioză ce are lpc in conștiința omului modern, dornic să le cunoască, să le stă- pinească, să le folosească. Pentru ca omul să poată perfecționa procesul de producție și pe sine însuși are nevoie nu numai de cunoștințe și pricepere, ci și de o viață lăuntrică bogată, de căldură sufletească și de înțelegere. fiindcă omul nu poate strălucirea soarelui si frumusețea fâră dragoste natură, pentru adevăr și omenie, fără literatură și .artă. Tocmai aceste caracteristici îi silit proprii, material constructiv pentru ființa sa aparte. în istoria evoluției omenirii există în acest sens un exemplu clasic : zborul omului către stele este un vis al poeziei antice și al filozofiei. Acest vis a deyenit peste secole, în zilele noastre, realitate datorită științei și tehnicii. în multe privințe însă literatura și arta au anticipat

trăi fărăpădurii, pentru

asemenea realizări, lă- sind mințile să viseze libere spre cele mai nebănuite spatii.Avem, intr-adevăr, nevoie de o artă vizionară, care să-i mobilizeze pe oameni, să-i facă să privească cu încredere in viitor, să-i însuflețească in măreața operă socială și umană pe care o edificăm aici, in România socialistă. Aceasta este de altfel misiunea pe care Partidul, mandatar al poporului, a încredințat-o cu maximă generozitate creatorilor, tuturor făuritorilor de bunuri spirituale. A crea opere menite să' influențeze, să educe n-ar fi cu putință realitățile, mutațiile care se produc. transformările din toate domeniile. Iată de ce este un non-sens creatorul situat deasupra lumii ; asemenea poziție ar veni, pe de altă parte, în contradicție cu însăși dorința cea mai intensă ce animă, activitatea creatorului, anume aceea de a se face înțeles, de a influenta cu lumina artei lui sufletul și mintea oamenilor.. 'Imaginile de lumini și umbre ale unui roman. metaforele unei poezii, dramatismul unei piese de teatru, acordurile unei mari muzici, pictura unui maestru sint dovezi■ ale maturității spirituale, elemente din domeniul creației artistice care trebuie și sînt capabile să aducă contemporanilor noștri bucurie, dragoste de viață și sentimentul trăirii plenare a existentei. sînt tot atitea „bunuri" ale umanității fără de care nu ■ ne-am putea-o imagina. Astăzi, cînd toate mijloacele de informare în masă acționează asupra omului, litera-

necunoscînd nesesizînd

(Continuare 
în pag. a IV-a)

4.
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„ASTEA-S RITMURILE

SĂ FACEM lffl-0 VIATA 
Cil AlTII III TRE1“Bărbatul acela tînăr, cu cască de șantier pe creștet, înalt, sobru, cu fata aspră, bătută de vinturi, nu s-a arătat cituși de puțin „flatat" de exclamația mea de uimire „reportericească" în fața proporțiilor construcției care domină de pe pieptul unui promotoriu întreaga vale a Dunării în dreptul bâtrînei așezări românești din capătul sud-vestic al țării, înscrisă pe hartă cu atîta originalitate toponimică sub numele de Moldova Nouă.— Cine sînteți 7 — m-a întrebat el scurt, fără protocol.Ii spun.— Legitimația dumneavoastră 1I-o arăt. își șterge palma de pantaloni, privește fotografia, se uită fix la mine, surîde, și-mi întinde legitimația înapoi.— Sînt inginerul Aurel Georgevici. Pe scurt, montorul „poveștii" de-aici. Dînșii — îmi spune el arătînd spre un bărbat rotofei, cu o față blîndă și o privire mucalită, însoțit de altul, om cu tîmplele cărunte, dar cu alură sportivă — sînt colegii mei : Constantin Drăgoi, maistru principal la montaj, și Hager Wulf, inginer constructor... Pe „chestia" cu legitimația să nu vă supărați, așa-i regula.De altfel, în vastul șantier de Ia Moldova- Nouă, acolo unde munții parcă și"au încălțat roți și au pornit-o din loc dezvelindu-și măruntaiele, sub asaltul mașinilor și utilajelor moderne, aceeași „primire" ne-a făcut-o in inima minei de suprafață maistrul Constantin Tismăneanu- pe care l-am surprins în mijlocul citor- va dintre „șoferii iadului" — tinerii lui, adevărați cățărători pe „zidul morții", înainte de plecarea în cursă: „Lasă utilajele,/ știu că astea iau ochii oricui, dar dacă ai venit la noi. scrie despre oameni : Uită-te la ti

nerii ăștia, ei sînt sufletul mașinilor !“Operațiunea la care participă sute de tineri se numește „decopertare", și numai prin ea se poate ajunge la sipetul de comori al banatitelor — minereul de cupru botezat după numele Banatului. Odată cu punerea în exploatare a acestei comori. Moldova Nouă își descoperă vocația metalurgică.Vorba se leagă repede și sufletele se dezleagă. Sînt citeva zeci de montori de primă mină, oameni in majoritatea lor tineri, care au montat împreună o duzină de instalații de anvergură în întreaga țară.— Am pornit laolaltă, cu ani în urmă, nu cu prea mulți ani, dar dacă privești la ce-am lăsat după noi, am făcut cit pentru o viață — ne spune Aurel Georgevici. Și cînd te gin- dești cite mai avem de făcut de-acum înainte, o să putem spune la pensionare că am trăit trei vieți într-una ! Că astea-s ritmurile noastre : să facem într-o viață cit alții în trei.— Și sînteți aici toți cei care ați luat-o de la înceDut 7— A, nu. Mulți ni s-au adăugat din etapă în etapă, alții, din cei vechi, au mai rămas pe drum...— N-au ținut piept 7— De ce credeți asta ? Vedeți, noi, montorii, de altfel ca și constructorii, ca toți oamenii de șantiere, străbatem continuu țara. Rămînem un timp, cît durează lucrările, apoi alte locuri ne cheamă și-o pornim iarăși Ia drum. Unii rămîn pe unde trecem, iși întemeiază cămine, se. fixează, alții ni se adaugă. Că oriunde am lucra, trebuie să apară dintre localnici, îndeosebi dintre tineri, cîțiva „mușcați" de pasiunea montajului care ni se lipesc de suflet. Dar cu care, în meseria astă dificilă și încărcată de atitea responsabilități, trebuie s-o luăm de la capăt. Căci

Maistrul Constantin Tismâneanu : „Uită-te la tinerii ăștia, el sint sufletul mașinilor I" (fotografia din stingă). Inginerii Hager Wulf și Aurel Georgevici, constructorul și montorul-șef al stației de 
flotație; „O echipă de montaj este ca echipajul unei nave sau al unui avion. Fiecare om, «sudat» de celălalt..." (fotografia din dreaptă) Foto: Aurei Sănduiescu

să știți,, dacă cel ce construiește mașini și utilaje are răspunderea lui pentru execuția și calitatea instalațiilor, noi, montorii, avem răspunderea noastră in asamblarea și punerea lor în funcțiune. Aici, părți afe ansamblurilor, produse de mari între-
întîi trebuie să crească omul, căci, v-am spus, aici nu există circumstanțe atenuante. Ori, ori ! Știți cîți încercăm 7— Și cei care rămîn pe drum 7— Rămîn oameni de nădejde. Dar, din păcate, unii se mai pierd pe

Spiritul muncitoresc de echipa — 
in munca de toate zilele a montorilor 

din Moldova Noua

prinderi din țară, au venit pe remorci cu cîte 48 de roți, călătorind noaptea, timp de aproape o lună de zile. înaintea lor însă, o dată cu constructorul, venim noi, montorii. O e- chipă de montaj este ca echipajul unei nave sau al unui avion. Fiecare om „sudat" de celălalt. Iar „sudura" a- ceasta este conștiința noastră, totul trebuind să meargă perfect, fără rabat la calitate, fără solicitări de circumstanțe atenuante, fără reproș. De-asta, într-o astfel de echipă, cînd pleacă unul parcă ți se taie un deget de la mînă, dar cînd altul vine și dovedește har, parcă-ți crește degetul la Ioc. Dar pînă crește 1 Ehehe ! Că

drum... Aici mi-au sosit trimiși patru subingineri din aceeași promoție. Nu le dau numele să nu-i fac de.rîs în toată țara. Cum mi-au venit, așa s-au dus, sub diferite pretexte. Nu i-a ținut cureaua. în schimb, știindu-ne, au venit după noi, tocmai din celălalt capăt al țării, echipele de montori conduse de maiștrii Gheorghe Iliescu și Nicolae Istrate, fiecare cu cîte 20 de tineri, oameni încercați la greu, pe la Leșu Ursului' și pe la Că- limanu. Ăștia oameni ! Și ni s-au mai adăugat cițiva „moldoveni" de-aici și cițiva olteni, pe care i-am calificat la locul de muncă. Vor veni mai departe cu noi, că au vocație, și să știți

că, în meseria asta, vocația nu este o metaforă. Cit despre cei buni, care se despart firesc de noi, întrebați-1 pe nea Costică Drăgoi cîți discipoli de-ai lui a „plantat" prin toată țara.îl întreb pe meșter cunfi este despărțirea de cei cu care a lucrat, for- mîndu-i.— Ca în amor, vă spun drept, nu fără sfișiere de inimă. Dar știți cînd doare cel mai tare 7 Cînd îl vezi pe cîte unul cu miini de aur și talent să-1 măsori in carate, oploșindu-se pe la vreo muncă ce nu-i de talia lui, lăsindu-ne cu golul, să-l umplem cum ne-om pricepe. Altfel, lăsăm montori de care nu ne este rușine. Uneori, ne-ajunge din urmă, prin cine știe ce șantiere, cite o scrisoare : „Unde sînteți, meștere, să mă lipesc iarăși de voi ?“.— Și cu cei noi 7 — îl. întreb pe Aurel Georgevici.— De cele mai multe ori găsim tineri buni, pricepuți in tehnică, și chiar dacă n-au calificare de montori — deși pot fi bacalaureați, tineri cu „doxă" — ii facem să și-o ciștige. Și cine trece examenul, cine știe să-și însușească nu numai meseria, ci și spiritul de echipă, conștiința lucrului bine făcut, vine cu noi. bate țara, deși, intr-o zi, undeva, îi iese în cale cine știe ce codană cu inima zglobie și ochi alu

necoși și... ia-o, meștere, de la capăt, caută-ți altul, pune-1 la frecuș, scoate din el om de nădejde, că și p-ăsta cine știe pe unde-1 mai lași !— Mie, asta mi se pare un lucru minunat.— Păi, notiă, cum credeți că ni se pare 7— Țara are nevoie de cadre — ne spune inginerul constructor Hager Wulf. Mie mi-a încărunțit părul prin șantiere. Dar dacă mîine m-ai pune să-mi schimb viața, aș fi cel mai nefericit om din lume. Am lucrat in zeci de locuri, dar parcă nici unul nu mi s-a părut așa de frumos ca ăsta. Da, toate au fost locuri frumoase, pentru că oamenii au devenit mai frumoși... Dar pe-aici, unde se termină lacul de acumulare de la Porțile de Fier, ar trebui să treceți cu un vapor pe Dunăre și să priviți spre înălțimea malului. Ei 7 E, ceva ! Ia imaginați-vă... Niciodată, in țara asta, în urma nimănui nu rămîne un loc gol.Mi-am imaginat acel drum pe Dunăre în dreptul Moldovei Noi. Și am văzut bătrîna așezare de la porțile sudice ale Banatului cu adevărat nouă, înnoită de oamenii ei noi și de puterea lor de a schimba nu numai fața pămintului, ci. în primul rînd, de a se schimba pe ei înșiși.
Ioan C.RIGORESCU

Altă dată
să nu se mai 

întîmple!Făcind din gestiunea sa o afacere că bani grei, nu-i nici o mirare că a fost dus in fața tribunalului. De mirare e că, așa cum s-a constatat chiar din mărturisirea fostului gestionar, cu mult mai înainte de a se fi hotărit el să fure de-a binelea. se prezentase, în magazin, un inspector.-- Nu te supăra, l-a Întrebat inspectorul, ce faci aici 7— Vînd, a răspuns gestionarul.— Ce anume 7— Tot felul de lucruri. De la bolduri și agrafe pină la...— Ceasuri ai 7— De care vreți 7 De mină, de buzunar, de masă, cu pendulă, cu păsări, cu păpuși, cu calendar, cu muzică, cu brățară din plastic, cu brățară din piele de porc, cu brățară din piele de crocodil, ceas din faianță pentru bucătărie, ceas din fontă, ceas din sticlă, acvatic...
-----  FIȘIER SOCIAL --------------

Umărul de nădejde
Viața de uzină are, 

adeseori, neprevăzutul 
ei. O dovadă posibilă 
și episodul surprins la 
cunoscuta întreprinde
re ploieșteană „1 Mai" 
ți transcris in rînduri- 
le de mai jos :

— Meștere, am o pro
blemă.

— Problema ta poate 
să mai aștepte. A lui, 
nu, arătă maistrul 
spre un tînăr' care ce
rea lămuriri in pri
vința unui unghi de 
tăiere sau cam așa 
ceva.

Nu, replica n-a fost 
dată cu arțag. Un fior 
de iritare parcă totuși, 
răzbătea din cuvinte. 
Drept care solicitan
tul ridică din umeri a 
lehamite și dădu să 
facă un pas.

— Hei tu, cu proble
ma, doar nu te-ai su
părat 2

— N-aț avea mo
tive 2

— Nu, n-ai avea mo
tive. Și-o să-ți spun 
și de ce. Tu ce cate
gorie ai ?

— A patra, deși nu 
înțeleg ce rost are...

— Are. El, băiatul 
cu cuțitele de strung,

are cu două categorii 
mai puțin. Adică exact 
cite aveai tu cînd ai 
venit la noi.

— Am muncit, m-im 
ridicat, nu le-am că
pătat de pomană, pro
testează interlocutorul 
meșterului.

— Ai muncit, te-am ajutat și te-ai ridicat 
la a patra. Acum, te 
întreb : pe cine se cade 
să ajut mai intii 2 Pe 
cel mai de jos ori pe 
cel mai de sus 2

Pe cine ajuți mai in
tii ? Pe cine ajuți mai 
mult 2 Cui îi dai prio
ritate, pe cine îl lași 
in eșalonul următor 2 
Cu explicația opțiunii 
sale, meșterul ploieș
tean realiza de fapt o 
adevărată lecție de pe
dagogie socială. Sau 
de uzină, cum vreți 
s-o numiți. Să-l ajuți 
pe cel din urmă mai 
mult și mai mult. Cu 
scopul declarat de a-l 
aduce curind, cit mai 
curind, și pe el, in rin- 
dul intii. Cu scopul 
programatic de a-l 
pregăti pentru perfor
manță. Cu scopul lim
pede șl răspicat spus

ca acesta, la rlnăul 
lui, să fie in măsură, 
in timp scurt, să-i ri
dice și pe alții.

Accelerațiile de creș
tere, in această uzină 
care primește anual, 
spre pregătire in mul
tiple profesii, circa 
2 000 de oameni, sem
nifică mult. Mai intii 
de toate prin strategia 
aleasă și convingător 
demonstrată in „episo
dul priorităților", tn 
al doilea rind, prin u- 
manismul de marcă 
căruia întrajutorarea 
din uzină îi dă un re
lief aparte. Și nu in 
ultimul rind, prin va
lorile educative ale 
acestei pedagogii mun
citorești. Oamenii nou 
veniți in uzină sint in
vitați să gindească 
drept, să judece cu 
răspundere muncito
rească. tn același timp, 
ei se conving de ade
vărul că in munca lor 
se pot bizui pe umărul 
de nădejde de alături; 
cu răbdare, dar'temei- 
nic deprind ce li se 
cuvine și ce datorii 
au de onorat.

Iile TANASACHE

„Ce poate să priceapă un copil ?“
tn „Anul internațio

nal ai copilului" se cu
vine să mai spunem 
cite ceva și despre 
părinți — cu preciza
rea că rindurile de mai 
jos mi-au fost sugerate 
de un schimb de replici 
intre ciufulitul de vreo 
șase-șapte anișori și 
tatăl său, zdrahon cu 
mînecile suflecate, a- 
bia sosit de la bodegă. 
Tată, m-a certat un 
nenea. Care nenea, 
mă 2 Unul de-aici, din 
bloc. Are ochelari 2 
N-are... Are mașină 2 
Are... E, bravo 1 Vreau 
să aflu că i-ai zgiriat 
mașina. Cu un cui, 
mă ! Da’ să nu te 
prindă, că eu nu plă
tesc despăgubiri. Și 
puștiul se execută. Ia 
un cui, mai la și o bu
cată de tablă și zgirie 
mașina, mai și înfun
dă țeava cu o piatră, 
una peste alta — pa
gubă de vreo două mii 
de lei. Își aduce amin
te că și un alt nenea 
il certase mai zilele 
trecute, și se-apucă să 
mai zgirie o mașină — 
numai că (ce înseamnă 
să ai ghinion ! va ex
clama tatăl) tocmai 
atunci pe strada noas
tră trece un echipaj 
de miliție. Prins in 
flagrant, puștiul se 
dezvinovățește, senin : 
tata a zis să zgirii ma
șinile, da’ să nu mă 
prindă.

Trezit din somnul de 
după-amiază, adus la 
locul cu pricina, tatăl 
se jură că el n-a dat 
asemenea sfaturi ni
mănui. Copilul e copil. 
Ce poate să priceapă 
un copil 2 Ofițerul de 
miliție e numai nedu
merire ; De ce să nu 
priceapă 12 Cînd il 
chemi la masă, price
pe, cînd il trimiți după 
țigări, pricepe. Pe asta 
că n-ai voie să faci 
pagube altora, de ce 
să n-o priceapă 2... Și 
se trece la întocmirea 
actelor de plată, pe 
numele tatălui. Tot 
n-am serviciu, spune 
tatăl, de unde-o să-mi 
luați banii 2! I-a fost 
gura aurită! Așa se 
constată că omul, la 
patruzeci și vreo doi 
de ani, trăiește din 
vînzarea unor mărfuri 
la „mina doua". Nu de 
furat ! preciză el.

tn sfîrșit, dindu-și 
seama in ce încurcătu
ră a intrat, îi arde 
puștiului un dos de 
palmă. Puștiul e vino
vat de toate. Și pro
prietarul mașinii, care 
l-a certat pe puști. De 
ce să cerți un copil 2 
Iată de ce, spune pro
prietarul mașinii, ară
tînd spre fațada blo
cului : tencuiala e ciu
pită pină la etajul doi, 
pe alocuri au căzut 
bucăți cit palma. Puș
tiul și-a făcut provizii 
de pietre colțuroase,

nu țintește in geamuri, 
ci in tencuială. Are el 
ce are cu tencuiala, 
nu-i convine. Sint a- 
duși alți copii de pe 
strada noastră — și 
toți depun mărturie, 
confirmă. încă' o notă 
de plată pentru tatăl 
trăind din expediente. 
Nu recunosc nimic, se 
agită el, nu semnez ni
mic, vă luați după niș
te copii, ce pot să pri
ceapă copiii 2 Multe, 
și de tot felul pot să 
priceapă: ce află și 
învăță de la părinți. 
Era mai simplu cu 
ochelarii, spuse tatăl, 
în concluzie : dacă ăsta 
care l-a certat pe bă
iatul meu purta oche
lari, ii ziceam băiatu
lui să-i spargă oche
larii — și mă costa 
mai puțin I

Deocamdată, din cite 
s-au intîmplat, omul 
a înțeles doar atit : că 
l-ar fi costat mai pu
țin. Vine un hop mai 
greu de trecut : acea 
vînzare de mărfuri la 
„mina doua". După 
care, vrind-nevrind, 
chiar și așa, la patru
zeci și doi de ani, va 
trebui să ostenească 
învățind o meserie. 
Toate la un loc, poate 
că il vor ajuta și să-șt 
crească băiatul in bună 
cuviință, in respect 
pentru cei din jur — 
și pentru el însuși.

Nicolae TIC

• • • •

Dacă te judeci cu toți, angajează 
un „procuror" și pentru propria conștiință

Un tînăr rătăcit în labirintul prea multelor disculpări, pierde prilej după prilej
de a găsi adevărul despre el

Increderăa în om este nu numai o caracteristică ci: și o premisă a ge
neralizării principiilor șl normelor eticii și echității socialiste. O multitu
dine de factori, de la familie la loc de muncă, de la școală la așezămin- 
tele de cultură, concură la conștientizarea omului, dar tot atiția factori 
trebuie să-și spună cuvintul in omul însuși, voci care să-i vorbească din 
propria-i voință și înțelepciune. Conștiința nu-i o simplă bandă de mag
netofon, progresul ei nu se rezumă la înregistrarea fidelă de precepte 
și rețete de comportare. De la ea se așteaptă tot mai mult dovada capa
cității de a alege pentru orice împrejurare de viață atitudinea corectă, 
de a apăra in condițiile oricărei încercări demnitatea purtătorului și, mai 
ales, de a fi permanent propriul ei martor și judecător.

„Tribunalul conștiinței" fiecăruia e o realitate, ea se cere cunoscută 
și desăvârșită. Ancheta de față deschide discuția doar asupra uneia din 
condițiile de bună funcționare a acestor „instanțe" omniprezente. Aștep
tăm alte intervenții care să le contureze imaginea, condițiile și „regulile" 
nescrise care să garanteze dreapta și eficienta lor funcționare.„Axiomatic, omul nu a fost și nu poate fi numai o entitate de defecte și numai o cantitate de calități", scrie pe una din zecile și zecile de file pe care le-a așternut despre sine și în apărarea sa, persoana a cărei involuție ne-a inspirat ancheta de fată. Cugetarea ar putea fi cizelată, dar nu pentru formă am reprodus-o, ci pentru că fără ea nu poate fi înțeleasă criza morală a omului respectiv. Intr-adevăr, ca oricine, nici profesorul Pelea Viorel „nu a fost și nu poate fi" numai un sumum de defecte. Și totuși, de opt-nouă ani încoace, el a coborît în loc să urce scara împlinirilor, a realizărilor profesionale. Neșansă 7 Neînțelegere 7 Dușmani 7 Un vierme al răului care a ros continuu ? Părerea noastră e că nici una dintre aceste explicații nu este valabilă. Atunci — de ce 7In 1966, la vîrsta de 24 de ani, P. V., proaspăt absolvent al facultății de filologie, e încadrat ca profesor suplinitor la liceul real-uma- nist din Recaș. în curînd devine titularul catedrei de limba română. Muncește conștiincios, e apreciat. După patru ani insă, începe să absenteze de la ore, să fie neglijent în activitate. I se atrage atenția ; mai trec vreo doi ani și se îndreaptă. Era o reușită a intervenției educative sau doar un armistițiu între pornirile bune și tentațiile rele 7 La data aceea s-a crezut că e o reușită, că abaterile profesorului au fost doar un vremelnic tribut plătit vîrstei.Concomitent cu neglijentele sale profesionale, P. V. jucase un oarecare rol și într-un mediu moral foarte echivoc. Se împrietenise cu o

figură dubioasă a Timișoarei, un individ Care, după ce respirase degeaba aerul facultății de medicină veterinară, profesa... proxenetismul. Simpla cunoaștere a unui asemenea tip ar fi trebuit să fie, pentru o con
știință trează, un semnal de alarmă. Foarte liniștit dinspre partea semnalelor de conștiință, P. V. s-a bălăcit însă și el puțin în promiscuitatea casei, oferind, în compensație, propria legătură amoroasă din vremea aceea, o studentă Ia chimie care n-a pregetat să accepte regulile jocului. Cînd s-a declanșat ancheta asupra treburilor insalubre ale veterinarului de bloc, Pelea a dat o declarație abilă și a scăpat cu fața curată. Și-a închipuit că e o victorie. Era de fapt o înfrîngere.Biografic, personajul scăpa nepătat, dar, păcălind anchetatorii, sau părîndu-i-se că-i păcălește (cercetarea nu-1 viza pe el) pronunța și „jos", în „tribunalul conștiinței", un neîntemeiat verdict de achitare. O gravă autoînșelare ! Așa cum avea să se vadă după mai puțin de doi ani. Cumințit în zona moravurilor, intră în complicații cu miliția economică. După o serie de preveniri asupra relațiilor sale dubioase cu bișnițari, sfîrșește prin a fi arestat pentru deținere de aur și valută. Inspectoratul școlar îl suspendă din funcție. După două luni e liberat și i se clasează dosarul, pentru un motiv care în nici

un caz nu ar fi trebuit să constituie o satisfacție a conștiinței. Pur și simplu a fost iertat, așa cum prevede legea, pentru că a indicat alți deținători. Dar vinovăția sa, fată de morală și de calitatea de dascăl, rămi- nea aceeași. Se lasă furat de aspectele formale ale întîmplării, construiește teorii artificiale pe marginea soluției de clasare de care beneficiase. ascultă tot mai subjugat tărăboiul pe care îl făcea „avocatul" din el.Coincidență, apare la inspectoratul școlar și o scrisoare colectivă de la elevii' profesorului Pelea : „ajun- gind la concluzia căci gravitatea faptelor n.u a fost atît de mare (...) și faptul căci pe tot parcursul anilor de învățămînt [...] a dat un randament înalt [...] căci pe tot parcursul carierei dînsului, a fost și este uri

■/

unbun pedagog în ceea ce privește om cu înalta pregătire profesională de la care oricînd poți învăța multe", [vă rugăm] „al trimite din nou in mijlocul nostru ca profesor de Limba romana". „Stop 1 — ar fi trebuit să strige cel puțin în fața acestui «extemporal» eventualul, imperios necesarul, acuzator din conștiință. E vorba de limba noastră, care nu-i romană. Și n-ar fi cazul numai de o căciulă pe a, însă a-l scrie pe al cum I-ați scris voi, elevi de anul IV, . dovedește căci s-ar putea învăța multe de la mine, dar nu ceia ce așteaptă inspectoratul să vă fi învățat".In „tribunalul conștiinței" lui Pelea n-avea însă cuvînt nici o voce lucidă, nici un procuror, acolo triumfa, tot mai gălăgios și mai abil, exclusiv apărarea. Ceea ce il făcea să alimenteze continuu duelurile juridico-ad- ministrative cu inspectoratul' școlar. După 13 luni, o „victorie" ! Judecătoria îi admitea contestația la desfacerea contractului de muncă. Fusese găsită fisura : tardivitatea deciziei. Nu persiflăm situația neplăcută a unui om care își caută dreptatea. Aici e însă vorba de altceva. De bătutul sîrbei pe loc in arena chichi țe-

lor, în loc de o reconsiderare curajoasă a greșelilor comise. De tentația stupefiantă a teoretizărilor pseudo-juridice, în loc de dușul rece al unui examen de conștiință.Cazul Pelea nu s-a închis cu acea hotărîre judecătorească. Procesul a continuat, s-a revenit la instanța de fond, auto-avocățismul fostului profesor se dezvolta și el... Spațiul nu ne permite să transcriem lungile sale pledoarii minate de „filibuste- rism" moral, la capătul cărora așeza surprinzătoarea concluzie :— Prin labirintul legilor, condus de firul Ariadnei, tors din lecturi juridice, consider că am ajuns la limanul adevărului și dreptății.Nu ajunsese, pentru că se depărta tot mai mult de el. Bibliografia concluziilor sale de fond se baza pe 6 titluri și volume de drept. Com- pletînd recursul (12 pag. și Vt) cu ultimele două titluri tangente cu materia, P.V. oferea conspectele complete ale unei pseudolucrări de doctorat. Muntele de citate n-a putut acoperi însă grăuntele de adevăr : desfacerea contractului de 
muncă era întemeiată. Ceea ce n-ar fi însemnat că Pelea nu mai are dreptul să muncească, cu vremea chiar în învățămînt. Dacă, în cei doi ani scurși de la punerea sa in libertate, in Ioc să mistifice adevărul l-ar fi căutat în muncă și in dezbateri cinstite în forumul propriei conștiințe, mai mult ca sigur ’ar fi convins că e apt să urce din nou la catedră. Dar așa 7 Ce garanții de îndreptare prezenta el 7Fapt demonstrat într-o nouă împrejurare, cînd i s-au reincredințat răspunderi educative. Cu toate că nu a ciștigat litigiul de muncă, după un timp a fost încadrat ca pedagog la internatul unui liceu industrial. După exact 12 luni izbucnea scandalul. P.V. era acuzat pentru chefuri în școală și pentru aventuri amoroase cu o elevă. Cazul a indignat la culme, dar adunarea cadrelor didactice convocate să analizeze a- baterile a fost mereu întreruptă de cel discutat, care, sfidind opinia generală, pină la urmă a și părăsit adunarea. Cu prilejul procesului privind noul litigiu de muncă, P.V. s-a ales și cu o condamnare penală pentru instigare la mărturie mincinoasă. întreg anul 1978 se consumă în judecăți penale și civile. în audiențe, în memorii, în tălmăciri și răstălmăciri ale celor petrecute — de tipul : „învinuirile ce mi se aduc se datoresc în primul rînd faptului că am fost cel mai activ pedagog" (7 !).De o lună de zile P.V. și-a luat, în sfîrșit, o muncă. E agent încasator la un loc de parcare. „Am de gînd să mă realizez în turism". îi dorim succes. Dar fie că se va realiza în turism, fie că va reveni, cu vremea, în învățămînt, șansa lui depinde de un mic, foarte mic amănunt. Să angajeze și un procuror pentru cugetul său, să „dea cuvintul" și acuzării cînd își ascultă eul. Numai și numai cu pledoaria apărării, „tribunalul conștiinței" nu poate pronunța decit „verdicte" părtinitoare, unilaterale, adică false. Și, deci, în fățiș dezacord cu legile morale ale societății noastre.

Sergiu ANDON

Inspectorul, se spune, a simțit un gol pe dinlăuntru. Amețise. S-a așezat pe -un scaun cu privirile spre restaurantul de vizavi.— Să bem ceva 7 a întrebat gestionarul, , - ,-Ț- Nu, nu l — se spune .că s-ar fi înfiorat inspectorul — doar așa, un vin ușor... Poate chiar negru...— Vai de mine, s-a aplecat gestionarul sub tejghea, am Un cabernet grozav. Ia uitați-vă, dumneavoastră, colea...Vinul avea, intr-adevăr, culoarea rubinului și inspectorul, gustindu-1, a plescăit de citeva ori cu plăcere. 
lĂ&SONAjiil 
WlPOSTASt.¥'.•»• x' '.•••'a. f

— Care va să zică, vinzi 7'. a mormăit el cu privirile in'podea. De la bolduri pină la...Apoi întrebă brusc :— De furat, nu furi 7— Ba da I a răspuns, Ia fel de brusc (adică prompt I), gestionarul.Inspectorul, cum iarăși se spune, s-a întristat, mai ales că a observat că avea o mină lungă care ieșea din cind in cînd și parcă peneașteptate veste albe. din cavitatea unei— De ce 7 l-a Întrebat pe ges-tionar privindu-i vesta aceea albă,ai fi zis, cu un fel de invidie.Gestionarul, după ce i-a turnat iarăși, s-a scuturat din toată ființa, și-a ridicat fruntea și a rămas o clipă. încremenit de demnitate :— Nu sînt obligat ' să răspund. Dumneata ai datoria să mă controlezi.Și s-a hotărit să-i explice :— Dumneata n-ai altă datorie decît să mă controlezi ! Au fost mulți inspectori pe aici. Unul băgase spaima in toți. Și el, ca și dumneata, m-a întrebat dacă fur. Și i-am răspuns la fel de sincer. Ce-aș cîștiga dacă aș minți 7 De ce să nu arăt adevărul 7 Parcă dacă ți-aș spune că nu fur, dumneata m-ai crede 7 Vă știu eu !Gestionarul mai turnă un pahar. Clipi :— Șugubeților !Inspectorul îl dădu peste cap. Dar in același timp il și preveni. Adică nu chiar în același timp, ci de îndată ce mai bău o sticlă de smoală :— Dacă te controlez, te prind !Și clipi și el în semn de răspuns :— Poznașilor !Gestionarul zimbi :— Nu-mi purta de grijă, adu- cind, de astă dată, nu vreo sticlă, ci un lucru minuscul, nici cit un pahar : un ceas de buzunar cu clape de aur. Adică un fleac. Adică o atenție de nimic, Un lucru care, dacă nu vrei, nu face nici doi bani. Firește, ceasul era o piesă rară și nu se purta decît la o vestă albă, dar, dacă nu merita, nimeni nu te obliga să-1 iei.Inspectorul îi mulțumi făcind, totodată, observația :— Cit va merge acest ceas să nu mai am de-a face cu lucruri murdare. Nu admit I Mă înțelegi 7 Altă dată să nu se mai intimple !Și, bineințeles, că nu s-a mai intîmplat. Din pricina simplă că acel extraordinar ceas cu lanț strălucitor pentru vestă albă și pentru o viață dulce hărăzită doar celor cu mina lungă stătuse chiar in clipa aceea.
Vastly BARAN
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O condiție esențială pentru buna funcționare

a noului mecanism economico-financiar

PERFECTIONAREA
RAPORTURILOR CONTRACTUALE

DINTRE ÎNTREPRINDERIPrincipiile, pîrghiile de acțiune și formele concrete de aplicare a noului mecanism economico-financiar au implicații profunde în toate domeniile de activitate economico-socială. dar cu deosebire în relațiile economice dintre întreprinderi si. in primul rind. în aprovizionarea tehnico-materială. Legătura de cauzalitate dintre producție si aprovizionare, dintre realizarea ritmică a producției in structura sortimentală si calitativă prevăzută în plan, pe de o parte, si derularea continuă a aprovizionării si desfacerii ca formă practică de manifestare a comenzii sociale, ne de altă parte, constituie factorul dinamic al Întregului mecanism. Realizarea și livrarea producției fizice corespunzător prevederilor din contractele economice încheiate reprezintă de fapt simburele material al procesului de aprovizionare și desfacere.Premisele create în acest domeniu prin măsurile C.C. al P.C.R. încheierea economice bază. ai. producție, cointeresării colectivelor de oameni ai muncii în obținerea unor rezultate tot mai bune' privind realizarea și depășirea sarcinilor de plan la producția fizică, în volumul și structura sortimentală prevăzute, precum și a valorii producției nete, ridicarea pe un cerii ș.a. rea treprinderi să răspundă mai bine cerințelor îndeplinirii sarcinilor de plan, ridicării calității activității economice în general. Experiența acumulată pînă acum de întreprinderile si centralele industriale deschide noi orizonturi de folosire cit mai complexă a avantajelor pe care le oferă noul mecanism. Am în vedere. înainte de toate. creșterea autonomiei întreprinderii — prin lărgirea atribuțiilor și competențelor ce îi revin — în strîn- să _ corelare cu _ sistemul conducerii unitare a întregii vieți economice și sociale ne baza planului national unic. Un prim factor îl constituie utilizarea valențelor multiple pe care le oferă contractele economice.După cum se știe, orice nerealizare sau întîrziere în executarea contractelor economice privind livrarea unor materiale sau produse, orice dereglare în mecanismul echilibrat al planului atrag după sine perturbări în lanț la un număr foarte mare de întreprinderi beneficiare. Penalitățile și daunele ce trebuie să le suporte in a- cest caz furnizorul adesea nu pot acoperi pierderile mari be care le înre-

adoptate de Plenara din martie 1978 — din vreme a contractelor si precizarea, ne această structurii planului de creșterea, răspunderii și

plan superior a autocondu- și autogestiunii muncitorești au făcut ca desfășura- relațiilor economice dintre în-

la mare din materiale, valorii

Cu migală și talent, harnicele muncitoare de la întreprinderea de sticla 
Dorohoi conferă produselor realizate atributele frumuseții 

Foto : S. Cristian

Ați auzit de „Pahizol"?
• Resurse secundare valorificate, importante cantități de țiței 
economisite • Și totuși, de ce noul izolator nu intră mai 

repede în recuzita construcțiilor ?

reziduuri latexuri rezultate autocla- și uscă- la celecauciucu- Acestora alte mari reziduuri fum, ră- fracții

Pe platforma petrochimică Borzești se aruncă obișnuit la haldă sau se ard zeci de tone de de cauciuc, coagulate, din curățirea velor, țevilor toarelor de două mari instalații de fabricare a lui sintetic, li se adaugă cantități de de negru de șini stirenice, de benzen, solvenți etc. Se cheltuiesc astfel bani cu transportul acestora, se poluează mediul înconjurător.Multă vreme specialiștii combinatului au fost preocupați să găsească o întrebuințare eficientă acestor produse secundare zultate din de producție, rul Nicolae directorul cauciuc, i că, după căutări, studii și experimentări, un colectiv condus de directorul tehnic al combinatului, ing. Valentin Anastasiu, a reușit să realizeze din aceste reziduuri un produs ale cărui caracteristici il recomandă ca bun hidroizolant rece. Este vorba des- - pre PAHIZOL.Acest produs poate fi utilizat ca hidroizo- 

lanț în construcții, la protejarea halelor industriale, a acoperișurilor și a conductelor metalice subterane, la fono și hidroizolarea automobilelor etc., înlocuind cu succes bitumul, masele plastice, alte materiale hi- droizolante care au la bază petrolul și derivații luj. Calculele economice arată că prin utilizarea acestor surse secundare se pot obține anual produse în valoare de peste 20 milioane de lei și s-ar economisi cel puțin 1 000 tone de țiței, care în prezent se folosește pentru realizarea bitumului, maselor plastice și a celorlalte materiale hidroizolante pe bază de petrol.— în ce stadiu se află materializarea acestei idei 7— Rețeta de fabricație, tehnologia de obținere a noului produs au fost puse la punct de un colectiv de specialiști de la laboratorul de cercetări binatului, iar mentația de a instalației executată de de proiectări gice. S-a prevăzut noua instalație să aibă o capacitate de 20 000 tone de pahizol pe an. Utilajele cu care urmează să fie dotată

din cadrul com- docu- execuție a fost atelierul tehnolo- ca

re- procesul Ingine- Tonoiu, uzinei de ne-a relatat îndelungi

un la

gistrează beneficiarul — utilizarea incompletă a capacităților de producție. a forței de muncă, creșterea stocurilor de materii prime și producție neterminată, greutăți financiare. Tinînd seama Si de obligația statuată prin lege de a se lansa in fabricație numai produsele care au desfacere asigurată prin contracte economice încheiate, apare util ca unul din indicatorii de bază care caracterizează activitatea întreprinderilor să fie cel cu privire la realizarea — în volumul, structura si la termenele stabilite — a obligațiilor asumate nrin contractele economice încheiate cu beneficiarii. Un asemenea indicator ar acționa hotăritor in două direcții : a realizării de către fiecare întreprindere a obligațiilor fată de societate si aceea a infăp-
Opinii de

prof. dr. Dumitru FUNDĂTURĂ

muncitorești atît de fiecare și de toți meni-pentru realiza

tuirii în bune condiții a autogestiunii economico-financiare. ambele corelate strins cu întărirea disciplinei de plan, contractuale, a normelor de etică socialistă în onorarea obligațiilor ne care un colectiv de oameni ai muncii le are fată de alte colective. fată de alte întreprinderi. ,în acest context, trebuie să mai avem in vedere si faptul că accentuarea autoconducerii implică înțelegerea om al muncii, cît ș> w»i u„u>- brii colectivului a răspunderilor directe ce le revin rea obligațiilor înscrise in contracte. Aceasta înseamnă că fiecare om al muncii, participant direct la procesul producției bunurilor materiale, trebuie să răspundă personal — material si disciplinar — pentru nerespec- tarea obligațiilor asumate prin contracte. pentru partea ce îi revine din daunele aduse întregului colectiv al oamenilor muncii. întreprinderii, ca urmare a folosirii cu eficientă scăzută a mijloacelor materiale si financiare încredințate de societate. Astfel se creează un cadru unitar, firesc de armonizare a cointeresării oamenilor muncii cu întărirea răspunderii personale în obținerea unei eficiente economice maxime, de exigență fată de 'propria activitate și fată de activitatea întregii întreprinderi. Acceptarea acestui principiu impune si o măsură practică, și anume ca toate sarcinile activității economice ale întreprinderi^, z să. 4 fie^ defalcate pînă Idl.Htec&re loc dă mun
că. asa Incit fiecare orii al muncii sâ 

in mare cadrul prin a- recondi- mașini deveni-
pentru con- montaje și re- și instalații din cadrul

sînt asigurate, parte, tot din combinatului, doptarea sau ționarea unor existente sau te inutile in 'alte instalații. Execuția noii instalații a fost încredințată grupului de șantiere strucții, parații chimice ministerului nostru.— Pe cind va începe să producă ?— După planificarea noastră, noua instalație trebuia să intre in funcțiune cam de multișor, dar ne-a in- tirziat constructorul. La ora actuală se lucrează, ce-i drept, atît la partea de construcții, cit și la montajul utilajelor. Dar ritmul este destul de lent. Prin mobilizarea tuturor forțelor, atît1 ale constructorului, cît și ale noastre, ale beneficiarului, sperăm ca pînă la finele anului să realizăm primele cantități de pahizol.Este absolut necesar, spunem noi, pentru că e păcat ca, entuziasmați doar de idee, să lăsăm milioanele să continue să se prefacă în fum și scrum.
Gheorqhe BALTA 
corespondentul 
„Scînteii"

de veni- pot asi- o stabi- relațiilor Expe-

cunoască precis partea de contribuție ce i se cere să o aducă/personal, sau împreună cu, tovarășii săi de muncă, la realizarea sarcinilor întreprinderii, avantajele de care va beneficia dacă va munci mai. bine ' Si . răspunderile ce-i incumbă în. cazul obținerii unor rezultate nesatisfăcătoare.Pentru lărgirea atribuțiilor si competențelor întreprinderii, pentru creșterea autonomiei acesteia, un rol important revine contractelor economice ne termen lung : ele trebuie 6ă constituie tot mai mult un mijloc sigur pentru întărirea autogestiunii economico-financiare. creșterea eficienței economice, sporirea, contribuției, pe care fiecare întreprindere, trebuie să o aducă la dezvoltarea de ansamblu a societății. Pornind de la sarcinile prevăzute în planul national unic de dezvoltare economico-socială. folosind legăturile tradiționale cu furnizorii și beneficiarii, portofoliul de oferte si comenzi, rezultatele propriei prospectări a pieței, fiecare întreprindere îsi poate concretiza volumul si structura producției si a aprovizionării tehnico-materiale De o perioadă mai îndelungată de timp, își poate construi relații economice de perspectivă care să asigure satisfacerea nevoilor maxime ale activității. apropierea surselor de aprovizionare de locul consumului, zonarea și teritorializarea aprovizionării, intensificarea cooperării interzonale. De asemenea, consiliile oamenilor muncii au atribuții mai largi în elaborarea planurilor proprii de dezvoltare economico-socială a unităților și a bugetelor turi și cheltuieli, deci gura, prin planificare, litate pe termen lung a economice dintre parteneri.rienta a numeroase întreprinderi în contractarea De termen lung a unor produse arată că trebuie să se acționeze mai ferm. în spiritul si litera Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din martie 1978. treeîndu-se în fapt la extinderea si generalizarea contractelor de lungă durată.Un scod bine definit al noului mecanism economico-financiar îl constituie utilizarea judicioasă, cu înalt simt de răspundere si cu eficiență ridicată a resurselor materiale si reducerea necontenită. De această, cale, a cheltuielilor materiale, necesitate obiectivă pentru realizarea unui venit național cit mai mare și asigurarea, pe această bază, a mijloacelor necesare pentru progresul accelerat al economiei naționale și creșterea permanentă a nivelului de trai al popu- •Jjțției. Aș subliniș .jțigg -o -teturărim- portantă a acesteă’ftfoBiirrtlj, și anume aceea că în condițiile autoconducerii muncitorești, ale autogestiunii economico-financiare, trebuie să crească tot mai mult baza normativă 
a planului de aprovizionare tehnico- materială : grad de scoatere la metal. normative de consum, indici de valorificare. Aceasta ar face posibil ca întreprinderile să acționeze în grad mai ‘ înalt si cu mai multă inițiativă și răspundere pentru sirea tuturor soluțiilor tehnologice, ducă mai țâre resurse tinuă a valorii producției nete. Totodată, aceasta ar cointeresa întreprinderile producătoare în stabilirea unei asemenea structuri a producției și livrărilor care să satisfacă nevoile beneficiarilor, să asigure sfera de utilităti prevăzută pentru produsele si serviciile solicitate, dar cu un consum mai mic de materii prime și materiale.

și răspundere pentru gă- tuturor soluțiilor tehnice, organizatorice care să realizarea unui volum de valori de întrebuin- aceeași cantitate de la creșterea con- producției

CONSUMURILE MATERIALE:
cînd ceea

se
ce se economisește cu o mină, 
risipește cu cealaltă•••

bună luce ?

Există, fără Îndoială, suficient de multe argumente care să demonstreze preocuparea colectivului de la intreprinderea „Timpuri noi" din Capitală pentru reducerea cheltuielilor materiale de producție. De altfel, inginerul șef al, unității; tovarășul Mircea Ungureanu, ne-a vorbit pe larg despre măsurile luate pentru extinderea folosirii unor înlocuitori ai metalului, reproiectarea produselor, reducerea normelor de consum, îmbunătățirea tehnologiilor ș.a. Mai mult, afirmațiile făcute au fost spi>- jinite pe suportul material al rezultatelor obținute in unele sectoare de activitate. Astfel, datele statistice arată că la metal, energie electrică, gaze naturale consumurile realizate sînt mai mici decit prevederile.Iată, prin urmare, o situație — s-ar putea spune. Și, totuși, crurile nu stau chiar așa.' De Dovada cea mai concludentă O reprezintă faptul că, după cinci luni, cheltuielile materiale au fost depășite cu șapte lei la I 000 lei producție marfă. La prima vedere, suma pare mică. Dar dacă luăm în calcul întreaga producție marfă realizată vom vedea că cei șapte lei echivalează cu o depășire totală a cheltuielilor materiale de 1,8 milioane lei, sumă care a diminuat atit valoarea producției nete, cit și beneficiul obținut. Cum s-ar zice, ceea ce s-a economisit cu o mină, s-a risipit cu cealaltă. Care sînt cauzele principale ce , au dus la depășirea cheltuielilor materiale de producție 7Exemplul la care ne referim pune în discuție, dincolo de faptele în sine, anumite practici depășite de organizare și conducere a producției in condițiile aplicării mecanismului nomico-financiar perfecționat discuțiile pe care le-am avut cu mulți factori de răspundere din tate s-a desprins ideea că depășirea cheltuielilor materiale este determinată. în bună parte, de dezafectarea turnătoriei de metale neferoase. Și, într-adevăr, aceasta este realitatea.

eco-Din' mai uni-

I

Una din platformele industriale reprezentative ale cincinalului actual: Combinatul de utilai greu din lași. în secția mecano-sudură. Intrată în funcțiune 
înainte de termen, sînt produse construcțiile metalice necesare realizării celorlalte capacități ale combinatului

CONTRASTELE PĂMINTULUI...
Pe locul acestor vii bogate erau odinioară 
terenuri sterpe, pietroase

Iar pe locul 
erau înainte

munca și îndîrjirea noas- bogat. Anul trecut am ob- 10 000 kilograme struguri iar pe pășune — 40 de verde în două recolte. Am

Acum cîtva timp ne-am aflat în viile tinere — unele pe rod, altele încă nu — ale C.A.P. Bucov, aflate pe terenurile altădată degradate din prundul Teleajenului. De cîtă nobilă dorință, dar mai ales de cită muncă a fost nevoie ca să rodească asemenea suprafețe moarte. Președintele cooperativei, Costică Mișcă, ne spunea că tot ce vedem este asanat, lucrat, plantat cum scrie la carte de mina cooperatorilor. „Pămînt rău, rău de tot, mărturisește președintele. Curgea sudoarea pe noi, precum apa pe riul Teleajen. Dar nu ne-am lăsat. Ne-am ținut de acest pămint milos și pietros pînă l-am dat gata. Și acum, vedeți, avem 140 de hectare de teren cum nu se poate mai fertil: 85 de hectare cu vie, iar 55 hectare cultivate cu furaje. Și sîntem răsplătiți pentru tră cu rod ținut cîte la hectar, tone masă făcut calcule de rentabilitate cu contabilul : în 5 ani cel mult ne amortizăm cheltuielile, ceea ce nu-i rău deloc".— Mai aveți ceva în vedere 7— în anul acesta fertilizăm ultimele 3 hectare. NeWot i*U0yn-,>- spre zona Chițorani, urSJc'J.’smt Cam-.20 de hectare pămînt degradat. Dar nu cazul să anticipăm prea mult. Să scrieți cind le-om reda agriculturii...Știam că și Institutul de cercetare pentru viticultură și vinificație Valea Călugărească are realizări merituoase în acest se.ns. Și am pornit într-acolo. într-adevăr. am văzut lucruri interesante, am aflat despre activitatea acestui colectiv pentru recuperarea unor terenuri degradate, de- copertate, cu ani în urmă de unele fabrici de cărămidă. Dar să ascultăm ce spune directorul tehnic al institutului, inginerul Nicolae Pogorevici.— Ni s-au arătat terenurile degradate din zona superioară a riului -Teleajen. De aici se aprovizionau cu argilă două cărămidării. Prin anul 1973 am preluat terenul — circa 140 de hectare. Ne-am mobilizat serios forțele și am reușit în primul an să realizăm plantații de vii pe circa 17 hectare ; în anul următor am amenajat cam aceeași suprafață. Pentru" a nu iscuția, vă spun că amlucrat cu multă tenacitate pe

e

Calculele făcute arată că, din această cauză, cheltuielile materiale cresc la nivelul întregului ah cu 5—6 milioane lei.Numai că acest lucru se recunoaște acum și nu atunci cînd s-a lu.it măsura respectivă. „Avînd de realizat o nouă investiție, lipsa de spațiu a impus oarecum dezafectarea turnătoriei de neferoase, precizează inginerul șef al întreprinderii. Dar, 
• Șapte lei în plus la 1000 lei producție 
marfă echivalează cu o depășire de 1,8 
milioane lei a cheltuielilor materiale • Ce 
pagube poate aduce o măsură insuficient 
gîndită • Mai multă receptivitate față de 
propunerile gospodărești ale muncitorilor

La întreprinderea „Timpuri noi" din Capitală

sinceri fiind, și noi am luat cu multă ușurință această hotărire. Din momentul trecerii la utilizarea indicatorului producției nete ne-am dat seama că am greșit atunci cind am renunțat la turnătorie. Acum intenționăm să i reluăm turnarea pieselor neferoase. începutul l-am și făcut".De altfel, și în alte cazuri se acționează cu destulă încetineală pentru punerea in practică a măsurilor avute in vedere atunci cind s-a fundamentat planul de venituri și cheltuieli. De pildă, se discută de multă vreme despre necesitatea înlocuirii motoarelor electrice A.F.I. cu tipul A.S.I. la compresoarele E.C. 5, 1 E.C. 10 și 2 E.C. 10. în felul acesta, cheltuielile materiale pe produs s-ar reduce cu 10—15 mii lei. în plus, s-ar ușura mult fabricația și la întreprinderea care produce motoarele (I.M.E.B). Deci, un dublu avantaj. Cu toate acestea, din cauza unor mici neînțelegeri cu institutul de cercetări, stu-

acestor terenuri degradate
pășuni fertileșantier. Pînă acum . am readus în circuitul agricol 78 de hectare din suprafața amintită. Urmează ca restul de teren să-l dăm producției pină la finele anului viitor. Plantațiile de vii au fost realizate în sisteme moderne, unde lucrările, în majoritatea lor, se pot face mecanizat.— Cu cine ați lucrat 7— Lucrările le realizăm în regie proprie. Am creat o fermă de producție doar cu 30 de oameni, un inginer și un tehnician. Doar sistemele de irigații se fac de O.I.F. Prahova,

însemnări 
din județul Prahova

care a elaborat și documentația necesară.— Și acum să vorbim despre eficiența acestor lucrări...— De pe primele plantații, unde am fost nevoiți' să asigurăm și un strat fertil de pămint, obținem recolte relativ bune — circa 6 000 kg struguri la hectar. Urmează să atingem in curînd producția prevăzută10 kilograme. Amenajă-, ,^rT,___ ,.Jor ne costă in jur de100 000 lei hectarul. înseamnă că valoarea lucrării o vom amortiza in cițiva ani. Deci, eficienta este foarte mare. Nu mai vorbesc de faptul că am adus în circuitul producției o suprafață apreciabilă de pămînt.Am redat mai pe larg exemplele de mai sus pentru a evidenția mai bine faptul că în județul Prahova există oameni cu dragoste de pămînt, preocupare pentru recuperarea suprafețelor mari nefertile încă. De altfel, Comitetul județean de partid Prahova acordă o mare atenție bunei gospodăriri a fondului funciar, urmărind stăruitor ca să nu fie diminuată cu nimic suprafața arabilă prin amplasarea a noi unități economice sau dezvoltarea altora.Din păcate, in județul Prahova există și situații care fac exceoție de la preocuparea generală. Este vorba, în primul rînd, de terenurile scoase din producție și neredate la termen circuitului agricol. Ele se cifrează la peste 230 de hectare, suprafață care a crescut in ultimii ani.

dii și inginerie tehnologică de specialitate referitoare . la încheierea contractului de cercetare, aplicarea măsurii întîrzie în mod nejustificat.Chiar și în privința consumului de metal, deși rezultatele de ansamblu sint mulțumitoare, ia o analiză mai atentă a situației se observă încă multe rezerve nevalorificate. Pe de o parte, la produsele 2 N.C. 5, N.C. 10, D. 120 ș.a. s-au realizat economii 

de metal, iar pe de altă parte, la compresoarele 6 C.l, 7 C. 1, 1 E.C. 19. D.E. și 3. E.C. 2 consumurile au fost depășite. Deci, economia de metal obținută pe ansamblul întreprinderii este mai mult un rezultat de conjunctură, determinat de faptul că produsele din prima categorie au o poi- dere mai mare și nicidecum efectul unei acțiuni bine dirijate, care să poată fi regăsită la fiecare loc de muncă.Ba, in această privință, se poate spune că se manifestă chiar o anumită indiferență față de propunerile și sugestiile făcute de unii muncitori. „Am întocmit nenumărate liste cu reperele care pot fi tipizate, ceea ce ar atrage după sine o mulțime de avantaje atît in aprovizionare, cit și la prelucrare, dar pînă acum nu s-a spune to- in în derogăriluat nici o măsură, ne varășul Năstase Mitroi, maistru secția de prelucrări mecanice,schimb, adeseori se dau

dar I.R.E. chiar maia „devo- : Oficiul Prahova, gospodă- Prahova,

Iată și exemple de unități care nu respectă legea pentru ocrotirea pă- mîntului. Combinatul de îngrășăminte chimice Valea Călugărească are de restituit încă din 1974 circa 12 hectare de pămînt, care aparțin cooperativei agricole din comună. Pe 10 hectare de pășune sint deversate apele reziduale ale combinatului, iar pe 1,7 hectare de teren stau aruncate agregate și utilaje, sînt parcate autocamioane grele. De aceeași ușurință dă dovadă și inginerul Constantin Dima, director pentru problemele de investi‘ii de la întreprinderea regională de electricitate Ploiești, unitate care adesea ocupă ilegal șl degradează multe terenuri. „Ce să facem 1 — ne-a spus într-o convorbire directorul. Lucrările sînt în execuția grupului de șantiere „Electromontaj" Cîmpina. Ei distrug terenul". Da, ei distrug, " Ploiești are o răspundere mare ca for de resort.Există și alți beneficiari de investiții pe lista deloc onorabilă ratorilor" de pămînt arabil de gospodărire a apelor Grupul de întreprinderi de rie comunală și locativă rr«uuv«, Direcția regională C.F.R. București, întreprinderea „ElectrocentraleC .Brazi, pentru a cita doar cîțiva. De neînțeles este faptul că chiar proprietarii pă- mînturilor —unitățile agricole — stau adesea în especțativă, nu sînt energici și categorici cu cei ce le pără- duiesc terenurile. Așa e cazul cu I.A.S. Movila Vulpii, C.A.P. Tătărani și altele. De o îngăduință greu de înțeles dau dovadă și tovarășii de la O.C.O.T. Prahova, care ezită să aplice prevederile legii, mai ales în cazul persoanelor în culpă. La I.R.E.P., de care am vorbit, s-a aplicat o amendă de 5 500 de lei. Nu era mai bine ca această amendă și altele să fie aplicate persoanelor în cauză pentru a fi plătite din propriul buzunar și nu de către unitate 7Sîntem siguri că Comitetul județean de partid Prahova va interveni ca, cel puțin în toamnă și în primăvara anului ce vine, sutele de hectare scoase din producție și neredate la termen în circuitul agricol să fie însămînțate și să rodească.
Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii"

pentru folosirea unor metale aliate pe motiv că cele obișnuite, prevăzute în tehnologie, nu se găsesc in magazie. Acum, de curînd, ni s-au dat diferite oțeluri aliate pentru executarea unui racord, în loc de oțel OL 50. Știu că sînt și unele greutăți în aprovizionare, dar există și multă neglijență. De asemenea, de multe ori primim materiale de dimensiuni mai mari decit cele stabilite prin tehnologie. în consecință, se pierde o cantitate mare de metal prin așchiere, crește consumul de scule și energie, scade productivitatea muncii. Nu dau exemple concrete pentru că sînt prea numeroase și prea frecvente".Prin urmare, depășirea cheltuielilor materiale este o consecință directă a nerespectării propriilor ho- tărîri, a risipei chiar care se mai face îutr-o secție sau alta. Anumite cadre de conducere din întreprindere susțin că depășirea cheltuielilor materiale nu este mare. Evident, o astfel de afirmație este falsă ! Cifrele de plan reprezintă sareina minimă, care trebuie îndeplinită. Or. în această privință, rezervele sint încă mari. Dovadă, cele peste 10 tone de metal pierdute prin rebuturi și ca urmare a înlocuirii dimensiunilor unor materiale prelucrate.— Adevărul este că s-au făcut multe planuri de măsuri, deosebit ie eficiente, dar traducerea lor în fapte merge mai greu, ne spune tovarășul Marin Iancu, contabilul șef al întreprinderii. Trebuie să recunoaștem deschis acest lucru, chiar dacă nu este o notă bună pentru conducerea unității. Altfel nu vom reuși insă să facem saltul calitativ atit de necesar în această perioadă, să valorificăm multiplele avantaje ale aplicării noului mecanism economico-financiar. Este adevărat, față de anul trecut am făcut unele progrese, dar nu ne putem declara mulțumiți.Să dăm deci acestei aprecieri autocritice valoarea unei concluzii și in același timp a unui angajament.
Ion TEODOR

Culturi
bine irigate

(Urmare din pag. I)

Din pot fi irigate mii necesar ca organi- de la sate, condu- agricole, cu spri- unice agroindus- folosească

în măsură' hotărîtoare de Irigarea culturilor.Pe lingă buna funcționare a sistemelor mari de irigații, trebuie găsite soluții pentru a se iriga din surse locale suprafețe cît mai mari de teren. în județul Olt, de exemplu, s-a conturat o bună experiență in această direcție, amenajîndu-se baraje pe multe rîuri și pîraie. aceste acumulări de hectare. Este zațiile de partid cerile unităților jinui consiliilor triale să identifice și să la irigat toate sursele de apă existente din riuri, bălți, lacuri etc., executîndu-se din vreme canale de aducțiune. La aceste lucrări fie atrași locuitorii satelor care nu sint cuprinși la celelalte acțiuni de sezon din agricultură. în mod deosebit se cere să fie surse locale în cîmpia de vest a unde lipsa apei de accentuată.Această acțiune trebuie să preocupe în cea mai mare măsură organele și organizațiile de partid, direcțiile agricole, consiliile unice agroindustriale. cadrele de conducere și specialiștii din unitățile de producție. Crearea consiliilor unice agroindustriale are menirea să asigure exploatarea in mod unitar a sistemelor și buna folosire a utilajelor de irigat. Să fie folosit din plin acest cadru organizatoric nou pentru ca, in acest an, prin irigarea la timp și conform tehnologiilor stabilite a celor peste două milioane hectare să se obțină un spor apreciabil de recoltă.

și

extinsă irigarea din județele situate in țării și in Moldova, din sol este destul

Produsele alimentare
(Urmare din pag. I)tuie o preocupare a întreprinderilor producătoare, dar o asemenea măsură nu poate fi confundată in nici un caz cu sarcinile de diversificare, de introducere în fabricație a noilor sortimente de mărfuri.Ce soartă au avut produsele cu adevărat noi din planurile departamentale de diversificare 7 a) Unele pur și simplu n-au fost realizate : untul „Tartina", brinza cu miere și polen etc ; b) Altele au fost realizate formal, in cantități atit de mici, incit abia dacă au ajuns pentru degustarea lor de către membrii comisiilor de omologare. De exemplu, ciți cumpărători au văzut în magazine brinza „Corbeni", raportată ca realizată de industria alimentară în 1978 7 Ar fi fost și greu de găsit așa ceva, pentru că, în decursul unui an întreg, întreprinderile alimentare au realizat pentru fiecare cumpărător ceva mai puțin de... 0,03 grame de asemenea brinză.O soartă asemănătoare au avut și preparatele care trebuiau să promoveze o alimentație rațională. Bunăoară, în industria conservelor, doar . 15 la sută din noile sortimente, ale ultimilor ani, au fost realizate prin utilizarea cărnii in amestec cu legume, orez, paste. făinoase -și alte asemenea. Cit privește prevederile din programul special de diversificare a preparatelor culinare (mîncăruri semipreparate sau gata pregătite, realizate, în principal, pe bază de legume, fructe, ouă, pește, carne de pasăre etc.), rezultatele sint, de asemenea, nesatisfăcătoare, cu mult sub posibilitățile reale și prevederile de plan.Cum explică factorii de răspundere practica falsei diversificări, dezinteresul pentru produsele cu adevărat noi 7Ing. Ion lonescu, șeful serviciului tehnic din Centrala industrializării laptelui : „Noi așa am considerat, că laptele e produs nou, iar forul tutelar nu ne-a zis nimic. Desigur, se puteau realiza sarcinile de diversificare și cu produse cu adevărat noi, dar era mai greu pentru întreprinderi, se cereau mai multe eforturi, mai multă bătaie de cap".Cu ce concluzii am putea încheia 7 în loc să-și obosească mintea cu artificii statistice, întreprinderile producătoare, centralele și Departamentul industriei alimentare vor trebui să răspundă cum se cuvine cerințelor cumpărătorilor, lăsind la o parte comoditatea, lipsa de interes și efort, astfel incit înnoirea producției să devină, în cel mai scurt timp, o realitate. Pentru actuala stare de lucruri nu pot fi scutite de critică nici unitățile comerciale, care s-au complăcut cu practica producătorilor de a lua ochii publicului la tîrguri și expoziții cu noutăți . dintre cele mai atractive, care in multe cazuri nu ajung niciodată în magazine. Este de aceea de datoria fiecărei întreprinderi comerciale de a urmări ca absolut toate produsele noi prevăzute în programele de diversificare ale furnizorilor să fie realizate integral și livrate în magazine. Numai pe a- ceastă cale, in efortul general de înnoire și modernizare, care cuprinde in prezent întreaga economie națională, poate și trebuie să se înscrie și sectorul alimentar,'exigențele in acest domeniu fiind cu atît mai mari cu cit produsele sale sint destinate direct aprovizionării, satisfacerii cerințelor curente de consum ale Întregii populații.
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Din experiența organizațiilor de partid
in răspîndirea experienței înaintate

n |n cențru| atenției 
calitatea membrilor de partid

A „Să învățăm 
unii de la alții**în județul Brașov, rindu- rile membrilor de partid au crescut cu peste 12 000 comuniști in ultimii trei ani, astfel că, la ora actuală, e- fectivul organizației județene cuprinde peste 83 000 comuniști, ceea ce reprezintă 26.8 la sută din populația activă a județului. în aceeași perioadă, ponderea muncitorilor care lucrează nemijlocit in producție, din totalul celor primiți in partid, a cunoscut o dinamică mereu ascendentă : de la 82.60 la sută in 1976. la aproape 35 Acest pozitiv efec-

asia sută in prezent, fapt a influențat compoziția întregului tiv al comuniștilor din județ. ponderea muncitorilor ridicindu-se ia 63,36 la sută. Atenția acordată îmbunătățirii compoziției organizațiilor de partid se exprimă și in creșterea numărului femeilor primite in ultimii doi ani.

ponderea acestora în totalul celor investiți cu inaltul titlu de membru al partidului fiind de peste 37,50 la sută. Datorită creșterii efectivului organizației județene au fost create 35 noi organizații de bază și 5 comitete de partid în întreprinderi. Cu prilejul unei recente a- nalize efectuate de biroul comitetului județean de partid privind activitatea desfășurată de organizațiile de partid pentru întărirea numerică și calitativă, indicat intensificarea ocupărilor. in această ție. accentul principal mind să fie pus, in nuare, pe ' “' .compoziției prin primirea in■ ’ a unor oameni ai din rindul naționali- conlocuitoare, al fe- studenților, țăranilor

lor s-a pre- direc- ur- conti- imbunătățireapartid muncii taților meilor,, cooperatori. (Nicolae oanu).
Acțiuni pentru

gospodărirea cit mai chibzuită 
a energiei și combustibilului„Mijloace reducerea energie șiSub genericul concrete pentru consumului de combustibil in unitățile industriale", Comitetul municipal de partid Buzău a organizat — la întreprinderea de sirmă șl produse din sir- mă din localitate — un interesant' și eficient schimb de experiență la care au participat secretari ai comitetelor de partid, președinți ai mitetelor șefi, șefii energetic mitetului țiunea ■—o informare prezentată directorul întreprinderii gionale de electricitate, prinzind un bilanț privindtraducerea in viață a măsurilor de economisire a energiei și combustibilului in județ, depășirile și economiile de energie in marile ' t • n ... r T-- <• ; ij. x •.

co- sindicale, ingineri- sectiflbr mecano- și activiști ai co-. municipal. Ac- care a debutat cu de re- eu-

uzine, comparații pe mondial — a cuprins, continuare, rezultatele unei anchete realizate cu magnetofonul in citeva întreprinderi buzoiene relevînd aspecte ve că. le rile și consiliului oamenilor muncii în scopul gospodăririi judicioase a bazei energetice. Exemplificările realizate cu acestor metode su- interesante, argu- prezentate au pri- dezbatere utilă care, in prac- folosi-

La cabinetele activității politico-ideologice. la comitetele și organizațiile de partid din județul Constanța a apărut un nou și util instrument de lucru : broșura intitulată „Să învățăm unii de la alții", editată de secția de propagandă a Comitetului județean Constanța al P.C.R. Chiar titlul sugerează scopul lucrării : înlesnirea cunoașterii și. mai ales, a generalizării experienței pozitive in munca de Luînd drept punct de ni re cele 26 crării xemple
partid, por- organizația de bază, de capitole ale lu- conturează. prin e- concrete și expe-

și desfășurarea adunărilor generale ale organizațiilor de bază ; dezvoltarea democrației interne de partid ; dezvoltarea autoconducerii muncitorești; climatul fertil al criticii și autocriticii în viața organizațiilor de partid; informarea politică in adunarea generală de partid ; evidența și controlul îndeplinirii hotăririlor ; cultivarea înaltelor calități moral-poli- tice și profesionale ale celor primiți in partid și altele. Varietatea aspectelor abordate și a soluțiilor reieșite din experiențele prezentate se constituie in sugestii utile pentru creșterea cdrh'pețen-

Cioroiu, Băbieiu. Gostavăț și altele au fost de pe acum pregătite primele suprafețe după această nouă metodă aflată in premieră pe țară.Explicindu-li-se participan- ților modul concret cum trebuie acționat pe întregul flux tehnologic, s-a insistat asupra importanței întregii acțiuni, arătîndu-se că timpul de la recoltare pină la realizarea celei de-a doua culturi trebuie să fie scurtat la maximum. S-a stabilit și o metodă optimă : mașinile agricole (combine prevăzute cu colectoare de paie sau prese de balotat, remorci și alte mașini) să lucreze pe. modulele respective, concentrate ne a- ceeași tarla. Avindu-se în vedere faptul că. păioasele ajung Ja. maturitate mai devreme in sudul județului in, cadrul, schimbului ele. experiență, (a indicația biroului comitetului județean de partid — s-au stabilit și măsuri de concentrare a întregii forțe mecanice în această parte a județului, urmînd ca, Ulterior, ea să fie dirijată spre unitățile din nord. (Lmilian Rouă)

irizat la cooperativa agricolă Stoenești un interesant și util schimb de experiență. Au participat organizatorii de partid, prim vicepreședinții și inginerii șefi din toate cele 30 de consilii unice agroindustriale din județ, președinți și ingineri șefi din cooperative agricole, secretari ai comitetelor comunale de partid ș.a. Pe lingă discutarea sarcinilor „la zi" și a modului în care trebuie acționat in campania de recoltare, la Stoenești au avut loc demonstrații practice privind recoltarea păioaselor și realizarea celei de-a doua culturi de porumb prin plantare de răsaduri. După recoltare, terenul ă fost pregătit grădinărește și cu mașinile fabricate pe plan local (la I.M.A.I.A. Balș) particl- panților li s-a arătat concret cum trebuie efectuată lucrarea de plantare. Demonstrația practică — la început de campanie — a fost utilă și pentru faptul că in județul Olt se prevede a se realiza porumb in cultură dublă prin răsad pe mii de hectare. De altfel, la cooperativele agri- Vădastra. Bălăn.esti,
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Sprijin comunist
brigăzilor tineretului**

pozitive și negati- de la locurile de mun- La rindul lor. gazde- au înfățișat preocupă- comitetului. de partid
riențe din județ, le întreprinse și le folosite pentru rolului de conducător politic al fiecărei organizații de partid, descifrind resorturile muncii pe tărim organizatoric, politico-ideologic și educativ. Este abordată o multitudine de teme : pregătirea

acțiuni- metode- intărirea ței în acțiune a organizațiilor de partid, pentru integrarea lor tot mai profundă în viața economico-socială, în activitatea fiecărui colectiv de oameni ai muncii, pentru îndeplinirea la un nivel supe- . rior a sarcinilor și obiectivelor ce le stau, in față. (Maria Ba liniari).
OLT

ajutorul gestive, mentale lejuit oin final, s-a concretizat propuneri de măsuri tice îndreptate spre rea tuturor posibilităților e-xistente șl descoperirea de noi rezerve vizind gospodărirea cu grijă și maximă e- ficiență a resurselor energetice. (C. Varvara). ish’i
Festivalul

Demonstrații
practice privind metoda culturii duble 

de porumbSecerișul păioaselor a început și în județul Olt. Pentru buna desfășurare a lucrărilor in flux continuu și rea- fț fi 9ÎCI

Anul 1979 Înseamnă pentru colectivul Șantierului naval din Tulcea anul trecerii la o nouă calitate a muncii : este anul reprofilării, al re- dimehsionării activității la cea de reparații Ia deosebit de complexă, construcții de nave, ceea ce, in cifre, înseamnă creșterea volumului producției de a- proape șapte ori față de 1978. Pe temeiul eforturilor comuniștilor pentru mai buna organizare a muncii și valorificarea potențialului creator al țînărului colectiv s-a născut o valoroasă inițiativă : constituirea „brigăzilor tineretului". Sint formații de lucru conduse de tineri comuniști. care preiau, pe baza unui plan propriu, răspunderea efectuării unor lucrări, de care urmează să se îngrijească nemijlocit pină la recepția finală. Transpunerea in practică a acestei inițiative — pină acum au fost constituite 15 brigăzi — solicită comitetului de partid o susținută muncă de sprijinire, dă îndrumare și control

de ceade
a organizațiilor de bază ale U.T.C., a conducătorilor locurilor de muncă, urmărin- du-se totodată generalizarea ei pe întregul șantier. In adunările generale ale organizațiilor de partid se analizează stadiul indeplinirii o- biectivelor întrecerii intre brigăzi, se acționează operativ pentru sprijinirea organizațiilor U.T.C. in rezolvarea unor probleme legate de integrarea tinerilor in echipe, crearea unor condiții cit mai . bune de muncă și viață, lărgirea cadrului de pârtiei- . pare a acestora la creația tehnico-șliințifică de masă, se urmărește modul de îndeplinire a sarcinilor de către comuniștii anume desemnați să sprijine brigăzile tineretului. Simțind din plin ajutorul concret al comuniștilor, tinerii din brigăzi, multi dintre ei avind perspectiva de a deveni membri ai partidului, au căpătat încredere m forțele proprii, .obțin rezultate superioare in producție.(Adrian Vasile),

național „CÎNTAREA

Izvoare ale longevității creației 
FORȚA EDUCATIVĂ, CAPACITATEA
DE MODELARE A CONȘTIINȚELORBogată, diversificată tematic, variată ca formulă, mai abundentă sub specia dramei de idei și psihologice, dar nu lipsită de florile de preț ale meditației filozofice, scinteietoare și de faimă mondială mai ales in ceea ce privește comedia ; abordmd in chip original istoria pentru a defini mecanisme și o condiție specifică, dar reflectînd cu deosebire problematica fierbinte a actualității ; imbi- nind reflecția și dezbaterea cu apelul militant — dramaturgia romanească scrisă in ultimele decenii iși dovedește calitatea și prin remarcabila sa rezistență la eroziunea timpului.Lucia Demetrius și Mihail Davi- doglu nu au dispărut de pe afișe. Nu puține dintre lucrările lui Aurel Ba- ranga, Horia Lovinescu, Paul Eve- rac, Teodor Mazilu. Mehes Gyorgy, Siito Andras, Al. Voitin, Dan Țăr- chilă au rămas lucrări de referință și au intrat în repertoriul permanent al teatrului românesc.Care este secretul acestei longevități ? Cu atit mai meritorie cu cit prelungirea vieții ' unor astfel de creații nici nu a fost artificială și nici nu s-a produs în contextul unui fenomen de criză, căci dimpotrivă, am asistat in fiecare stagiune la apariția multor lucrări noi și a unui număr important de autori de piese dintre care cei mai buni au rămas definitiv și in arena teatrului : Paul Anghel, Mihnea Gheorghiu. Romulus Guga, Corneliu Leu, *’ lacoban, ~ bu. D. vorbimSorescu și mai ghiu, Leonida

MlllU. 1WIUIUU» Mircea Radu Th. MănesCU, I. D. Sir- Solomon. ca să nu mai de D. R. Popescu, Marin și Titus Popovici ori de recent afirmații Iosif Na- o___ _ ______"j Teodorescu, MirceaBradu. Tudor Popescu, Radu Dumitru, Radu F. Alexandru, Paul Cornel Chitic ș.a.Secretul vitalității, al tihereții lucrărilor de care vorbim constă în a- devârul durabil pe care ii conțin și, ca atare, in capacitatea lor modelatoare, in forța educativă. Ceea ce am vrea cu deosebire să subliniem este organica îmbinare a esteticului cu eticul, socialul și politicul, faptul că valoarea artistică a acestor piese scrise in anii noștri, ani de prefaceri revoluționare, nu putea fi decit asociată, in chip exemplar, unor probleme de conținut și unui țel militant urmărit prin artă. Cu alte cuvinte : piesele de rezistență ale dramaturgiei noastre s-au impus prin măiestria cu care dramaturgii, refu- zîtîd să se lase pradă zborurilor gratuite ale fanteziei și imaginației, sentimentalismului ieftin, gustului pentru raj, ale nu tre nificative ale .răni. Au dat glas aspirației de a cultiva prin teatru marile idealuri, de 
a învăța pe oameni căile libertății ca necesitate Înțeleasă, de a-i ridica

exotism etc. au abordat cu cu- cu personalitate teme majore actualității, probleme reale și contrafăcute, frămintări din- cele mai caracteristice, mai sem- oamenilor contempo-

la demnitatea unor făuritori lucizi, energici, ai propriului destin și ai destinelor țării.Această aspirație majoră și-a avut rădăcinile in apelul adresat de conducerea de partid oamenilor de artă de a contribui prin opera Jbr ia transformările pe care le cunoaște țara. Ea s-a hrănit din atmosfera acestei vremi, din specificul unei efervescențe spirituale care solicită cu deosebire o artă de substanță, o artă bogată in idei, axată pe probleme esențiale șl autentice, "angajată, dar străină de tezismul simplificator, preocupată de a-și ciștiga prin autentice mijloace artistice puterea reală de convingere și influențare, o artă accentuat militantă și politică.E vorba.deci de o dramaturgie actuală prin altitudine problematică și dimensiune morală, prin gravitatea ce se ascunde pină și dincolo de ris în comedie.Iată de ce afișul celei de-a doua ediții a Festivalului national „Cintarea României", desfășurate in anul bilanțului realizărilor socialismului în acești 35 de ani. a inclus in mod programatic, semnificativ, alături de numeroase premiere și citeva lucrări din categoria celor cu mai vechi și glorioase palmaresuri : „Citadela sfărimatâ" de Horia Lovinescu, jucată azi la Teatrul dramatic din Brașov, și „Petru Uareș", lucrare a aceluiași autor, inclusă acum in repertoriul Teatrului de stat din Petroșani, „Nu sint Turnul Eiffel", transformată in muzical la Teatrul Mie și ceva mai recenta „Camera de alături" de Paul Everac, montată la Naționalul din Iași.Se impune să observăm că majoritatea montărilor aparțin unor regizori tineri. Un asemenea regizor este și Florin Fătulescu, directorul de scenă care a realizat la Petroșani o montare de ținută cu „Petru Rareș" in care s-a făcut evidentă preocuparea potențării dezbaterii de idei in istorie. Abordind „Citadela sfărimatâ" la Teatrul dramatic din Brașov, regizorul Mircea Marin, care a debutat și el cu cițiva ani in urmă, a fost preocupat de sublinierea caracterului obiectiv al prăbușirii citadelei idealismului găuiios sau materialismului meschin, negustoresc al Dragomireștilor, prin presiunea uriașă a evenimentelor istorice. Zbaterea eroilor este intensificată și agravată de comunicatele care" vin frecvent, pe calea undelor radiofonice, mareind prăbușirea mașinii de război germane, actul istorie de la 23 August 1944, naționalizarea etc. Dincolo de ceea ce se întimpla în „citadelă", Mircea Marin ține să indice ceea ce era „extra muros" : cîmpurile de luptă, străzile cu oameni care fug înnebuniți spre adăposturi, cerul sfirtecat de obuze, și, in sfir- șit : imaginea naturii calme și maiestuoase care-și așteaptă noile zidiri.Am urmărit cu interes, în roluri in-

li zarea celei de-a doua culturi pe suprafețe cit mai mari, biroul Comitetului, județean Olt al P.C.R. a orga-
ROMÂNIEI4

Scend din „Asta-i bună I" — unul din spectacolele de succes ale Teatrului 
„Al. Davlla" din Pitești, secția de estradă

terpretate pe vremuri de Lucia Sturdza Bulandra, Ion Finteșteanu etc., efortul de a Crea stări, poate prea apăsate, ale lui Dan Sănduleș- tu și ale Luminiței Blănării, aplombul Zoet Maria Albani, ale lui Cos- tache Babii, Ion Jugureanu și Măriei Ruxandra Dobre. discreția Mayei In- drieș. freamătul tineresc al lui Nicolae Manolache, naturalețea Cocăi Bloos și a lui Dan Dobre. compoziția minuțioasă și fină, hazul lui Victor Ionescu și mai ales măsura și distincția. căldura disimulată in malițiozitate a Eugeniei Eftimle, interpreta savantei Dinescu.Astă seară pe afișul fazei finale a Festivalului „Cintarea României" figurează o nouă montare cu „Nu sintTurnul Eiffel", piesă de răsunător succes național și international semnificativă pentru umorul și verva sclipitoare ale Ecaterinei Oproiu și pentru inteligența pătrunzătoare și forța observației, pentru vocația cu care autoarea știe pe „rană" ca să „populară" pe care blemele cuplului „carieră" strălucită.nul Eiffel" a devenit pe scena Teatrului Mic și in regia talentatei și apreciatei Cătălina Buzolanu, un muzical care fructifică liber, dinamic, inspirat, diferite convenții teatrale — in fruntea celor care citită, rid și dansează aflindu-se actori de blicului : Galin.Mîina.Aleesandri" din lași va prezenta în festival „Camera de alături" de Paul Everac, scriitor preocupat intens de formele mai subtile ale demiterii de la idealurile conștiinței și principiile „Camera de ală- desprei aface procesul unei

să pună degetul zic așa deschisă, o reprezintă pro- tînăr. După o „Nu sint Tur- pe
constantâ prețuire Ștefan Iordache șiTeatrul Național

comuniste.— „eseu și critică burgheze, 1 in raport

doi a p'i- Carmen„Vasile
eticii turi" litate" lități alienări noastre morale, prin exacerbarea pa- timei achizitive (lucrurile avind valoarea de semn social), prin ignorarea și pervertirea propriei naturi, prin alianțe umane ce se dovedesc profund eronate.Dionisie Vitcu, Adina Popa, Liana Mărgineanu, Viorel Burlacu, Virgil Raiciu, actorii ieșeni conduși de regizorul Călin Florian s-au angajat să reia tensiunile și dezbaterea de idei a acestei lucrări, dindu-le claritatea și forța necesare accentuării operei educative pe care teatrul este chemat să o facă.Iată deci citeva piese rezistente ale fondului dramaturgiei noastre actuale a căror longevitate iși are sursa in natura problemelor abordate, în realitatea conflictelor imaginate. Ele confirmă că unica sursă de tinerețe a creației este adevărul social și uman pe care-1 conține.

unor persona- menta-cu idealurile

Natalia STANUL

'''
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Nobila misiune educativă 
a creatorului de frumuseți siunii educative a creației și creatorului.■ Scriitorul,' pentru . a crea opere ' autentice, are nevoie, desigur, in primul rind. de talent, altfel riici n-am avea ce discuta. Insă pe lingă acesta el are nevoie de cunoștințe din toate domeniile, inclusiv din , cele ale Științei și tehnicii. El are nevoie să înțeleagă marile procese transformatoare și realizările chimiei, ale industriei constructoare .de mașini, in electronică, optică, in. cibernetică, bionică etc., domenii care solicită tot mai mult gin- dlrea și munca noastră, in sensul de a cunoaște și a prețui elementele lor de bază.■ ■•Nu ea specialiști, se înțelege de la sine. Nici nu ar fi posibil. Dar consider că scriitorul trebuie să aibă cunoștințe în aceste domenii tocmai pentru a fi capabil să dlscear- nă sensuri și idei de cuprindere mai largă, forme care, pornind de la noua condiție a muncii, modelează natura umană. Astfel, noi, ca scriitori, nu vom fi nici depășiți de mersul firesc al timpului, de realitatea ce ne înconjoară, dar nici nu vom oferi, în alte haine, simple lecții profesionale. Noi vom recrea, cu mijloacele artei, un univers uman și social care înglobează realitatea mașinii și ă tehnicii în general, insă predominant, ho- . tăritor va fi pentru arta noastră felul în care vom ști să vedem oamenii ce le-au zămislit și le conduc, în acest fel se străduiesc artiștii de azi să-și îndeplinească nobila misiune educativă de creatori de frumuseți destinate formării unor oameni înaintați, constructori ai celei mai -drepte orinduiri.

(Urmare din pag. I)tura beletristică are o însemnătate deosebită, iar scriitorul poartă o mare răspundere. De decenii, atit la noi, cit și in alte părți ale lumii, au loc ample dezbateri despre relația literaturii cu omul și societatea. Răspunsul la aceste dezbateri nu poate fi decit afirmativ, în sensul că literatura formează valori pozitive, durabile, necesare ca aerul omului dacă această literatură ne entuziasmează, ne inspiră, ne îmbărbătează, fofmind caractere, for jind conștiințe.Literatura exprimă în forme proprii o realitate umană și socială foarte diversă. Ea surprinde schimbările cele mai adinei, captează energiile cele mai inalte. De exemplu, literatura . noastră actuală se oprește tot mai mult, deși nu încă în .măsura cuvenită și necesară, asupra chipului omului muncii. Este o atracție firească, naturală deoarece in viata de zi cu , zi oamenii muncii au rolul hotărîtor. Trăsăturile Cele mai prețioase ale muncitorilor : hărnicie, disciplină. dragoste de țară, competență profesională, solidaritate fră- • țească sint rezultatul unei practici profesionale îndelungate, rezultatul simțului lor de responsabilitate, al conștiinței lor sociale. Umanitatea noastră muncitoare și cadrul larg democratic in cape ea se manifestă constituie realități fundamentale în România de azi.Dar cine sint oamenii muncii astăzi la noi ? Putem da un răspuns foarte general : fiecare muncitor, țăran, inginer, profesor, medic, ar

tist, om de cultură care trăiește din rodul muncii sale, care-și a- ■sigură existenta prin activitatea lui, care nu trăiește pe spinarea altuia sau se lasă întreținut. Fiecare om care nu se inșală pe sine și societatea in care trăiește și muncește. Oamenii muncii sint proprietari, producători. și beneficiari, calități din care decurg noile relații dintre oamenii societății noastre, relații de întrajutorare, de respect reciproc în cadrul e- fortulul general de făurire a civilizației socialiste și comuniste. Reflectarea artislițȘ1 a conștiinței conteni^ poranilor noștri, faptele lor bune dar și rele, pornirile, iubirile,, succesele, iluziile și speranțele lor, tot ce dezvăluie profilul spiritual și moral al oamenilor formează materialul literaturii șl este imperios necesar ca literatura să Ie cuprindă in veșmintele ei proprii. Omul de azi, ca făuritorul destinului său, vrea și poate să fie un om complet și integru. Mi se pare că el caută și găsește rădăcina și esența artei în activitatea lui zilnică, în creația lui. Activitatea lui este totodată și O simbioză între eu și noi, intre persoana creatorilor și cea a contemporanilor lor. ceea ce ii dă satisfacție. îi stimulează viața interioară, ii trezește dorința spre înalte trăiri spirituale și artistice. Acestor aspirații profunde răspunde de altfel marele Festival muncii și creației.A scrie despre oamenii muncii presupune o cunoaștere nemijlocită a universului lor de viată *- condiția, totodată, a gradului de influențare, a indeplinirii mi-

le Și al

Spectacole de revistă pe scenele bucureșteneSala „Savoy" este arhiplină seară de seară. Publicul, iubitor al spectacolelor de revistă, de estradă, apreciază participarea fiecărui ansamblu din țară, calitatea textelor, a muzicii, prezența soliștilor, formațiilor orchestrale. Un juriu și un public în fața cărora au evoluat sute de artiști. încă se mai discută despre succesul teatrului satiric- muzical „C. Tănașe", despre inspirata muzică, despre coregrafia plină de fantezie, frumoasele costume ale artiștilor constănțeni și, in egală măsură, despre nefericita inspirație a Teatrului din Pitești de a o invita ca „vedetă" pe Jeanina Matei (solista care a uitat că in acest festival se cîntă muzică românească și nu șlagăre internaționale pronunțate stilcit). Secția de estradă a ansamblului „Doina" aJ Armatei ă avut ca principal colaborator în spectacolul ..Inimi de primăvară" pe George Grigoriu. Astfel, partea muzicală a fost deplin rezolvată. De altfel, întreaga echipă s-a dovedit pregătită cu seriozitate, cu atenție, regizorul Bițu Fălticineanu avind în vedere să sublinieze specificul ei. aș spune chiar o anume notă de sobrietate, să contureze elocvent momentele de vibrație patriotică. Păcat însă că textul (autori : Angel Grigoriu și Romeo Iorgulescu), nu și-a păstrat aceeași țesătură, tot timpul, că s-au introdus și scenele „comice" precum : ..Șoferul", „Creierul electronic"... scenete fără vlagă, fără inspirație. de umplutură. De asemenea, regretabil că în afara Angelei Ciochină, ceilalți soliști vocali nu s-au dovedit interesante prezențe.în fine, spectacolul „Surprizele rampei", oferit de Teatrul muzical din Brașov. Ingenioasă ideea cuplu-

lui Mihai Maximilian—Vasile Vese- lovschi de a sugera atmosfera unei redacții și anume a redacției „Rampa". Se simte emoția „ediției speciale", apare Un cap limpede, se consemnează un fapt divers, se face o incursiune in tipografie, se propune o „rubrică inversă" (excelent scheciul „Portarul"), se aduce aminte de tiparnița lui Coresi. Vor li șlagăre, cu siguranță „Un fapt divers", „Nu omoriți iubirea"... ; s-au remarcat (prin aplomb, naturalețe) două tinere prezentatoare — Veronica Munteanu, Nora Vlad, un tînăr solist vocal — Lepșa Lucian.
irEvoluția colectivului secției de estradă a Teatrului „Al. Davila" din Pitești pe scena sălii Savoy a avut o dublă semnificație : promovarea in etapa republicană și, totodată, aniversarea a douăzeci de ani de la înființare. Astfel, intitulat pe bună dreptate „Sărbătoare revistă", spectacolul piteștean constituit o agreabilă intilnire cu publicul din Capitală.Satira, ironia, gluma sint aici prezente (deși nu întotdeauna suficient de ascuțite), obținînd de multe ori (in ciuda unor ștîngăcii de text și lungimi nejustificate) efectul dorit : rîsul spontan, din inimă, o clipă de reflecție, un „blitz" surprinzător. In libretul semnat de Aurel Felea sint „atinse" tare incompatibile cu normele de conduită ale eticii și echității, sint criticate vehement : lipsa de conștiinciozitate în muncă, lenea, dorința de profit nemuncit, carierismul... (Remarcabili in cuplete, scenete, mono- loguri. actorii : George Gentea. Dragoș Mîrzan, Marin Radu Ene, Lidia Dobrin și alții). Ritmul alert

laa

c raiova
(Urmare din pag. I)Mai puțin reușite dansurile (deși nu au dus lipsă de idei), cit privește costumele — cu mici excepții, parcă anume croite și colorate să dezavantajeze artiștii. Și nu aș aminti decit cele alb-negre din baletul „Constructorii", care nu ne puteau trimite cu gindul decit la o radiosco- pie ! Oricum, notabilă intilnirea publicului bucureștean cu această echipă rodată, în care deși nu sint „virfuri", ansamblul este omogen, știe să-și susțină cu vervă partitura.

Smaranda OȚEANU*» fost puternic susținut de un colorat comentariu muzical, purtind girul unor nume cunoscute precum Aurel Giroveanu. Gelu Solomo- nescu.Sub aspect interpretativ putem semnala și intervențiile vocale ale soliștilor Valanti Noapteș, Ion Pietraru, Constantin Nica, Mihai Chirițescu, acompaniamentul orchestral realizat cu o baghetă sigură de Valentin Oszkiel și îlie Toniță. De asemenea, evoluția corpului de balet (autori : Doina Mihăescu și Dorin Oancea), factura tematică a concepției coregrafice, spre exemplu, „Baletul călătorilor" — suită de imagini, „Baletul porțelanurilor" — inspirat din performanțele noii fabrici de porțelan de la Curtea de Argeș, „Baletul instrumentelor" variat.Intr-un < grijit, în i D. Oancea.
— pe un suport ritmiccuvînt, un spectacol în- regia lui Al. Darian și

Marla SAVU

oraș al prezentului și al viitorului. Pe Calea București, etapa a opta de construcție mai prevede încă 897 de apartamente, ba baza planurilor ce prefigurează viitoarea zonă centrală stau indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu proiectanților și arhitecților cu prilejul vizitelor de lucru făcute la Craiova.In Valea Vlăieii, mahalaua sumbră de odinioară, unde se aciuau cîrciumarii în birturi mărunte să golească pungile celor veniți să vin da în vestitele tîrguri craiovene, capătă dimensiuni uluitoare, intr-un ritm rapid, un nou centru urban. La construcțiile de pină ieri se adaugă noi blocuri cu 11 și 13 etaje, simetriza- te îptr-o concepție ce revoluționează acest spațiu ce iși dispută intîietatea intre noile cvartaluri arhitectonice din orașul de pe Jiul de jos.Noile construcții se racordează la stilul tradițional ce caracterizează arhitectura din Oltenia, folosesc mai bine spațiul, dîndu-i in același timp luminozitatea ce trebuie să-i confere personalitate. A inceput extinderea marelui magazin „Mercur", strada Oltețu e ocupată temporar de ma- caralele-turn, au fost demolate pe Calea Unirii clădirile ce deveniseră anacronice în viața orașului pentru a se face Ioc temeliilor pe care se înalță noile podoabe ale urbanizării.într-una din noile clădiri centrale vor. fi rezervate spații largi și pentru „Galeriile de artă". Amănuntul ne îndeamnă să ne Întrebăm ce vor expune plasticienii la vernisajul primei lor exDOZiții In noul local ? îi întilnesc de multă vreme pe citiva dintre ei, retrași cu șevaletul în unghiuri de unde pot retine pe pinze detalii ale clădirilor ce dispar, siluetele celor ce se inaltă. înseamnă că. fără indoială, ei ne vor oferi și imagini artistice din care vom desprinde cum întinerește bătrîna bănie.
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Excelenței Sale Lt. colonel
MOHAMED MAHMOUD OULD AHMED LOULY

Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională,
șef al statuluiCu ocazia desemnării dumneavoastră ca președinte al Comitetului Militar de Salvare Națională, șef al statului, am plăcerea să vă adresez sincere felicitări și dele mai bune urări de succes în înalta misiune cu care ați fost învestit.Folosesc prilejul pentru a-mi exprima convingerea că raporturile de prietenie și cooperare dintre Republica Socialistă România și Republica Islamică Mauritania vor continua să se adincească și să se diversifice spre binele celor două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Întîlnire prietenească la Ambasada Uniunii Sovietice Cronica zilei Plecarea delegației R. P. Chineze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării a 30 de ani de la crearea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, V.I. Drozdenko, a organizat, vineri seara, o întîlnire prietenească la sediul ambasadei.Au participat tovarășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului, Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru,

ministrul finanțelor, reprezentantul permanent al României în C.A.E.R.. Nicolae Constantin, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Ion Ursu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-vicepre- ședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, adjuncți de șef de secție la C.C. al P.C.R., membri ai conducerii unor ministere șl instituții centrale, activiști de partid și de stat.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice ai țărilor membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și ai altor state care întrețin relații cu C.A.E.R.

Prin Decret prezidențial, tovarășul Marin Argint a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România in Republica Venezuela, in locul tovarășului Petrache Dăhilă, care a fost rechemat in centrala nisterului Afacerilor Externe. Mi-
Ca- din for-

Delegația Republicii Populare Chineze,. condusă de tovarășul Geng Biao, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat, a părăsit vineri Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de tovarășii Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor, Dumitru

Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C, al P.C.R., Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Stan Mâgureanu, secretar al Consiliului de Miniștri, de alte persoane oficiale.Au fost de față Florea Dumitrescu, ambasadorul neză, precum cinatul cuR.P. Chineze
României în R.P. Citiși Tien Gin-fen, însăr- afaceri ad-interim al la București.(Agerpres)

Tovarășului ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaStimați tovarăși,Permiteți-ne să vă exprimăm sincere mulțumiri pentru salutările tovărășești și felicitările cordiale adresate cu prilejul celei de-a 34-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de către armata sovietică.Noi impârtășim încrederea dv. că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare multilaterală intre Partidul Comunist din Cehoslovacia și Partidul Comunist Român și între țările noastre se vor adinei și dezvolta în continuare in toate domeniile, spre binele popoarelor cehoslovac și român, în interesul unității și prieteniei țărilor socialiste, al cauzei socialismului, păcii și progresului în întreaga lume.Folosim acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră și întregului 

--------------- -------------- a_ j- —, succese în construcția socialismului
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21,33

întilrUrea de sîmbătă seara. Emi
siune muzical-distractivă 
Telejurnal

PROGRAMUL 1
Telex
Curs de limba spaniolă 
Curs de limba franceză 
Concert de prînz

12,00
12,05
12.25
12.45 ,
13.45 Corespondenții județeni transmit... 
14,05

12.00
12.20
12.45

PROGRAMUL 8
Micul ecran pentru cei mici 
Tezaur folcloric
Biblioteca pentru toți. Hortensia 
Păpadat-Bengescu (IV)
Desene animate

♦Vineri după-amiază a părăsit pitala delegația guvernamentală Republica Guineea Ecuatorială, mată din ministrul sănătății publiceși al igienei, Ondo Obiang Alogo, și guvernatorul Băncii Populare a acestei țări, Ondo Mane Ondo Avang, care a făcut o vizită în țara noastră.Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost conduși de Ion M. Nicolae, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Porfir Negrea, ambasadorul României la Malabo.

Manifestâri științifice internaționale

14,25

popor român urări de noi și multe in țara dumneavoastră.
GUSTAV HUSAK

Secretar general 
Cehoslovacia, 
Cehoslovace

al C.C. al P. C. din 
Președintele R. S.

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului Federal 

al R. S. Cehoslovace

15,00

Festivalul național „Cîntarea 
României".
Un fapt văzut de aproape. Re
portaj
în parc fanfara cinta. Muzică de 
promenadă
Tenis de cîmp. România— R.F.G. 
în „Cupa Davis“ — partida 
dublu
Agenda cultural-artistică 
Clubul tineretului

de

*prim-minis-Tovarășul II ie Verdeț, tru al guvernului, a trimis o telegramă primului ministru al Guvernului Republicii Islamice Mauritania, . c. col. Mohamed Khouna Ould Haidala, cu ocazia numirii in această funcție, prin care adresează sincere

★felicitări și urări de succes deplin in activitatea de- înaltă răspundere încredințată, exprimind convingerea că relațiile dintre România și Mauritania se vor dezvolta și mai mult in viitor, în folosul celor două popoare. al păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.
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18.35 Săptămîna politică internă și 
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18.30 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,15 Angajare — responsabilitate 

creație. Reportaj
19.35 Teleenciclopedia
20,10 Film serial. Rădăcini. Episodul 4

in-

13,30_______ ,___
13,55 De pe marea scenă a țării («elec

țiuni)
14.20 Pentru căminul dumneavoastră 
14,35 Arii și scene din operete
15,15 O viață pentru o idee. Acad. Ale

xandru Myller, matematician 
Muzică ușoară
Tribuna TV
Festivalul național „Cîntarea 
României".
Instantanee
Vetre folclorice. Mureș
Film documentar ; Aborigenii — 
mirajul unui continent 
tOOl de seri
Telejurnal
Din viața de concert a Capitalei

15,45 
16.00 
16,25

16.30
17.10
17.25

18.50
19.00
19.15___ ______ ........
19,30 Cetatea oamenilor. Versuri în lec

tura autorilor
20,05 Divertisment muzical
21,00 Telex
21,05 Omul și muzica lui. Tudor Ciortea

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

COMUNICAT
TENIS: „CUPA DAVIS"

DUPĂ PRIMA ZI, ROMANIA—R. F. GERMANIA 1-1

și cooperării al Republicii Mali, Alioune Blondin BeyeLa invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Mali, Alioune Blondin Beye, a efectuat o vizită oficială in Republica Socialistă România, intre 11 și 15 iunie 1979.în timpul vizitei, oaspetele a fost primit de președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România și ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Mali au purtat convorbiri oficiale, desfășurate într-o atmosferă prietenească, de încredere reciprocă în cadrul cărora s-au examinat dezvoltarea relațiilor bilaterale, precum și unele probleme internaționale actuale de interes comun.Cele două părți au exprimat satisfacția lor pentru evoluția pozitivă a raporturilor politice și dorința comună de a acționa pentru lărgirea și adincirea acestora. Relevind, totodată, existența posibilităților de dezvoltare pe baze reciproc avantajoase a cooperării economice și tehnice intre Republica Socialistă România și Republica Mali, miniștrii au analizat căile și mijloacele pentru realizarea unor acțiuni de colaborare în domeniile agricol, construcții agroindustriale, industria materialelor de construcții, industria textilă, de forma-e de cadre în aceste sectoare, precum și în domeniul sănătății. S-a subl’- ->at însemnătatea cooperării economice pentru așezarea relațiilor româ- no-maliene pe baze rabile.S-au evidențiat, de dalitățile de creștere . continuă a schimburilor comerciale, astfel îneît prin volumul și structura lor acestea să reflecte posibilitățile sporite actuale și pe termen lung ale economiilor celor două țări.Cei doi miniștri au adoptat un memorandum privind măsurile convenite in vederea realizării obiectivelor de cooperare economică și tehnică și de dezvoltare a schimburilor comerciale romăno-maliene.Cele două părți au convenit ca, în măsura in care acțiunile de cooperare economică Incluse în memorandumul adoptat vor intra in vigoare, să se procedeze la negocieri și la semnarea unui acord general de cooperare economică și tehnică pe termen lung și la crearea unei comisii mixte guvernamentale, care va coordona activitatea de cooperare economică și tehnică româno-maliană și care va face propuneri privind lărgirea și diversificarea relațiilor economice bilaterale.în cadrul schimbului de vederi asupra situației internaționale actuale, miniștrii de externe ai Republicii Socialiste România și Republicii Mali au analizat problemele care preooupă popoarele din Africa, Europa și din întreaga, lume, acțiunile care trebuie întreprinse pe plan internațional pentru asigurarea păcii, securității și colaborării, instaurarea unei noi ordini economice' și politice internaționale, încetarea cursei înarmărilor și înfăptuirea de măsuri concrete în direcția dezarmării, inclusiv folosirea unei părți din mijloacele economisite prin dezarmare pentru dezvoltarea țărilor rămase în urmă. Ei s-au pronunțat pentru întărirea solidarității și unității de acțiune a țărilor în curs de dezvoltare in soluționarea acestor probleme.Cei doi miniștri și-au reafirmat atașamentul lor față de principiile egalității depline in drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc -.ere- curgerii la forță sau la amenințarea cu forța în relațiile dintre state.Miniștrii au subliniat că in lumea de astăzi se afirmă tot mai puternic lupta popoarelor pentru independență și libertate, pentru colaborare pe teză de egalitate și echitate intre toate națiunile. Ei au reafirmat solidaritatea și sprijinul politic diplomatic. moral și material al țărilor și popoarelor lor cu lupta pentru independență a popoarelor din Zimbabwe și Namibia, sub conducerea Frontului Patriotic și, respectiv, a S.W.A.P.O.. reprezentanții legitimi ai acestor popoare, pentru lichidarea deplină a dominației coloniale, a prac-

stabile și du-asemenea. moși diversificare

ticilor rasismului, a politicii de apartheid.Constatind perpetuarea unor stări conflictuale și de confruntare în diferite zone geografice, care periclitează pacea și colaborarea internațională, cei doi miniștri s-au pronunțat ferm pentru soluționarea diferendelor intre state exclusiv pe cale tratative între părțile sate.Miniștrii de externe lian au căzut de acord la identitatea și convergenta punctelor de vedere ale celor două țări in problemele care confruntă astăzi omenirea, este necesar să se intensifice conlucrarea între Republica Socialistă România și Republica Mali, la nivelul ministerelor de externe și al altor reprezentanți ai lor, pe plan bilateral și în cadrul O.N.U., grupului „celor 77", mișcării de nealiniere și al diverselor alte foruri internaționale. S-a convenit ca această conlucrare să fie adîncită in legătură cu marile reuniuni internaționale care vor avea loc in perioada următoare, respectiv Conferința O.N.U. pentru știință și tehnologie în slujba dezvoltării, Conferința țărilor nealiniate de la Havana, sesiunile ordinare și speciale ale Adunării Generale ale O.N.U. privind noua ordine economică internațională.Cu ocazia vizitei sale în România, ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Mali a vizitat unități industriale și agricole, obiective social-culturale, exprimîn- du-și admirația sa pentru realizările poporului român pe calea construcției societății socialiste multilateral dezvoltate.în numele delegației sale și al său personal, ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Mali a ținut să exprime profunda sa recunoștință și sincera sa satisfacție pentru primirea călduroasă, prietenească ce le-a fost rezervată în timpul vizitei.Ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Mali a< invitat pe ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România să e- fectueze o vizită oficială in Republica Mali. Invitația a fost acceptată cu plăcere. Data exactă a vizitei va ii convenită ulterior, pe cale diplomatică.

pașnică, prin direct intere-român și maca, pornind de

*Vineri s-au încheiat convorbirile între ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, și ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Mali, Alioune Blondin Beye, care a făcut o vizită oficială în țara noastră.Au participat Constantin ~ și Cornel Pacoste, adjuncți ai nistrului afacerilor externe.A luat parte Boubacar Diallo, basadorul Republicii Mali , în noastră.După încheierea convorbirilor,
Oancea ml-am- țaraDupă încheierea convorbirilor, cei doi miniștri au semnat Memorandumul privind cooperarea economică și tehnică și schimburile comerciale dintre Republica Socialistă România și Republica Mali.în aceeași zi. ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Mali, a părăsit Capitala.

• „ISTORIA GENE 
RALÂ A TEHNICII" - este numele unei ample cu caracter enciclopedic află in curs de apariție niunea Sovietică. După arată și titlul, lucrarea . trează evoluția mijloacelor tehnice, de la uneltele rudimentare ale epocii primitive și pină la instrumentele și aparatele ultraperfecționate din zilele noastre. Cele trei volume ale lucrării (circa 1 800 de pagini, peste 600 de ilustrații) sint rodul muncii de cinci ani a unui colectiv de specialiști, sub patronajul Academiei de științe a U.R.S.S.

• PREMIERĂ AVIATI
CĂ. Primul avion propulsat cu energie solară a efectuat, joi, pe aeroportul din Lasham (sudul Angliei) un zbor pe distanța

opere ce se in U- cum ilus-

La arena „Progresul" din Capitală, in fața a peste 4 000 de spectatori, a. început ieri meciul dintre echipele de tenis ale României și R. F. Germania, contind pentru sferturile de finală ale competiției internaționale „Cupa Davis" — grupa B a zonei europene.După primele două partide de simplu, scorul este egal ; 1—1.în prima partidă s-au intilnit Dumitru Hărădău și Max Wiinschig, victoria revenind cu 2—6, 6—3, 6—3, 6—4 tenismanului vest-german. După un prim set. ciștigat relativ ușor. Dumitru Hărădău nu a mai reușit in continuare să se concentreze suficient, cedind inițiativa partenerului său de joc.Punctul formației noastre a fost

realizat de Ilie Năstase, care l-a învins in trei seturi, cu 6—4, 6—4, 6—2 pe Peter Elter la capătul unei partide de un foarte bun nivel tehnic în care campionul român a etalat întreaga sa gamă de lovituri, cele mai eficiente fiind drive-ul puternic pe fundul terenului și reverul liftat. La rindul său, tinărul jucător vest-german a dat o replică nică, in special in primele seturi, cind a executat unele frumoase, contribuind spectacolului sportiv.Astăzi, de la ora 15, mată partida de dublu, mațla noastră va fi reprezentată, probabil, de dublul Ilie Năstase- Traian Marcu.

*Vineri, a părăsit capitala Lars Erik Hedstrom, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Suediei, care și-a încheiat misiunea in țara noastră.
★La sediul Centrului european UNESCO pentru invățămîntul superior — CEPES — din București a inceput vineri dimineață întil- nirea grupului de lucru al universității Națiunilor Unite care elaborează Proiectul internațional „Scopuri, procese și indicatori de dezvoltare". La acest proiect participă peste 30 de țări printre care și România în cadrul unui contract al Universității din București cu Universitatea Națiunilor Unite.La reuniune sint prezenți Johan Galtung, coordonatorul proiectului, Audun Ofjord, directorul CEPES, prof. Eleonora Massini, secretar general al Federației Mondiale pentru Studierea Viitorului, Carlos Mailman, președintele Centrului de studii „Bariloche" din Argentina, alt? personalități in domeniul științelor dezvoltării sociale. Din partea română participă prof. Mircea Malița, prof. Solomon Marcus, directorul Secției de studiul sistemelor a Universității bucureștene, alte cadre didactice, cercetători și specialiști.

în zilele de 14 și 15 iunie a avut loc la București un colocviu științific organizat de Asociația de drept internațional și relații internaționale și Institutul de cercetări al Societății pentru politică externă din Bonn.Au luat parte deputați ai Marii Adunări Naționale și ai Bundestagu- lui vest-german, cadre didactice și cercetători de la Academia „Ștefan Gheorghiu", din alte instituții de în- vățămint superior și cercetare, specialiști în domeniul relațiilor internaționale, economice și politologici, ziariști.Cele două delegații au fost conduse de prof. Ioan Ceterchi. președintele Consiliului Legislativ, și prof. Karl Kaiser, directorul Institutului de cercetări al Societății pentru politică externă din Bonn.în cadrul colocviului au fost dezbătute, într-o atmosferă deschisă și constructivă, probleme ale dezarmării, cooperării și securității europene, precum și aspecte ale raporturilor pe multiple planuri dintre România și Republica Federală Germania.
★La Constanta s-au încheiat lucrările celei de-a Il-a sesiuni a Comisiei mixte de istorie, manifestare menită să contribuie la promovarea legăturilor tot mai strinse dintre istoricii români și cei din R.D. Germană.în cadrul temei înscrise pe ordinea de zi a sesiunii — „Mișcarea socialistă și muncitorească din România și Germania pînă la sfirșitul primului război mondial" — au fost prezentate comunicările : „Insurecția din august 1944, corolar al luptei poporului român, a clasei muncitoare și a partidului ei pentru eliberare națională și socială" — prof. dr. docent Titu Georgescu, prorector al Universității București, și „30 de ani de la făurirea Republicii Democrate Ger-

BULETIN RUTIER

la
puter- două mingi reușitaprogra-estein care for-

FOTBAL: Repartiția numărului de echipe 
în „Cupa U.E.F.A.“Tragerea la sorti' pentru ediția 1979—1980 a cupelor europene la fotbal va avea loc la 10 iulie la Zurich. în „Cupa campionilor" „Cupa cupelor" pele ciștigătoare din toate țările europene care se înscriu, in timp ce la „Cupa U.E.F.A.", unde numărul de participante este aproape dublu, s-a procedat la o repartiție in funcție de rezultatele obținute la edițiile anterioare, repartiție care anul acesta face ca Italia, de pildă, să partici-

Și in vor participa echi-
pe numai cu două echipe în loc de patru ca pînă acum. Dap iată repartizarea definitivă pentru' „Cupa U.E.F.A." : cite 4 echipe — R.F. Germania, Olanda, Belgia ; cite 3 echipe — Anglia, Spania, U.R.S.S., Iugoslavia, R.D. Germană ; cite 2 e- chipe — Italia. Franța, Ungaria, Cehoslovacia, Polonia, Portugalia, Austria, Scoția, Suedia, România, Grecia, Bulgaria, Elveția. Restul țărilor europene au drept să înscrie cite o singură echipă.

Primii pași spre performantă

Pregătirea performanței să înceapă la virstele cele mai tinere, chiar din primii ani ai școlii! După exemplul faimos al gimnasticii noastre feminine și in alte ramuri sportive se fac eforturi în această direcție, fotografia de mai sus reprezentind elevi de rul cu — unde funcționează, din 1975, un club școlar de performanță profilat lui ani), Ciobanu, este printre cele mai bune din țară ; grupa mică (10—12 ani),condusă de prof. George Simionescu, are de fapt in componența ei copii incepind cu virsta de opt ani; cum

la Școala generală nr. 21 (secto- IV) — directoare Maria Firules- unde funcționează, din 1975,in populara disciplină a tenisu- de masă. Grupa mare (12—14 antrenată de prof. Marica

de 1126 de metri, la o înălțime de nouă metri, informează ziarul „Daily Express". Lung de 20.4 metri și cîntărind 103 kg., aparatul este prevăzut cu elice și propulsat de patru motoare de cite un cal putere fiecare, imprimindu-i o viteză de 64 km. pe oră. Motoarele sint alimentate cu energie de 750 de celule solare de silicon, dispuse deasupra aripilor avionului și asemănătoare cu cele utilizate pentru funcționarea aparaturii sateliților. Constructorii avionului „Solar one", considerat drept o „potențială revoluție în avia- ție", speră ca, prin adăugarea de de fi noi celule solare, autonomia zbor a aparatului să poată mult mărită.
• ȘTAFETĂ LA CER

CUL POLAR. Membri a mai multor comunități de eschimoși făcînd parte din așa-numita

Informații de la Inspectoratul General al Miliției, 
Direcția circulație

Variante rutiere 
ocolitoare ale Capitaleiîn condițiile traficului rutier tot mai intens din Capitală (zilnic sint înscrise 150—200 de mașini), degrevarea orașului de circulația în tranzit (care înseamnă zilnic cirCa 40 900 autovehicule) sau măcar diminuarea acesteia constituie una din principalele căi in direcția optimizării condițiilor de deplasare a autovehiculelor pe străzile și bulevardele municipiului.Datorită măsurilor de modernizare șl sistematizare rutieră luate in ultimii ani, Bucureștiul dispune în prezent de o rețea cuprinzătoare de artere care asigură legături directe cu toate punctele majore de intrare-ieși- re ale Capitalei, fără trecerea prin perimetrul central al orașului. Există, la ora actuală, numai două sectoare care n-au legătură directă pe drumul de centuri, dar care pot fi parcurse astfel : între autostrada Pitești și penetrația DN 7 Pitești — pe arterele Păcii, Fabricii, Ciurel, Crîn- gași, Chitilei între penetrațiile Călărași — Constanța DN 3 și Oltenița DN 4 — pe arterele Pantelimon, Că- țehl. Ion Șulea și Vitan — Bîrsești. Traseele sint semnalizate cu indicatoare de orientare, instalate în toate punctele unde se impune necesitatea informării conducătorilor auto asupra direcțiilor pe care se pot deplasa.Utilizarea acestor artere este avantajoasă pentru7 toate categoriile de autovehicule aflate in tranzit prin București — de la motociclete și autoturisme, pînă Ia autocamioane și autospeciale — deoarece evită zona din interiorul orașului — (cu valori de trafic permanent ridicate, cu frecvente intersecții ce obligă la reducerea vitezei, opriri, demarări, viraje). De asemenea, oferă condiții prielnice pentru realizarea unei deplasări mai cursive și, implicit, 'mai rapide. In afară de economia de timp și protejarea autovehiculului, se realizează și importante economii de combustibil, la care se adaugă încă un element la fel de important, si anume evitarea excesului de poluare a centrului orașului.Menționăm că șoferii de pe autovehiculele T.I.R., autotrenuri și autoi- zoterme de mare capacitate sint obligați Să tranziteze Bucureștiul depla- sindu-se numai pe aceste trasee.

Dragalina — Fetești (D.N. 3 A) — Giurgeni (D.N. 3 B) ; Lehliu — Călărași — Ostrov — Constanța (D.N. 3) și Oltenița (D.N. 4) — Călărași (D.N. 31) — Constanța (D.N. 3).Pe direcția București — Brașov, în afară de Ploiești — Cimpina (D.N. 1), încă două variante : Ploiești — Vălenii de Munte — Cheia (D.N. 1 A) și Bildaua (D.N. 7) — Răcari — Tir- goviște — Pucioasa — Sinaia (D.N. 71).Traseul București — Craiova poate fi străbătut nu numai prin autostrada București — Pitești, în con-' tinuare Slatina — Balș (D.N. 65), ci și prin Alexandria — Roșiorii de Vede — Caracal (D.N. 6).Pentru automobiliștii care merg din Moldova spre litoral se recomandă itinerarul Mărășești — Tecuci (D.N. 24) — Galati (D.N. 25) — Brăila (D.N. 2 B) — Măcin (D.N. 22) - Baia (D.N. 22 D) — Constanta (D.N. 22).Chiar și pe distantă atit de lungă cum este București — Oradea există mai multe variante de deplasare. Iată-le : Ploiești — Brașov — Sibiu— Cluj-Napoca — Oradea (D.N. 1) , Ploiești — Brașov (D.N. 1) — Tg Mureș (D.N. 13) — Cluj-Napoca (D.N. 15) — Oradea (D.N. 1) ; Pitești (autostradă) — Sibiu — Sebeș (D.N. 7)— Cluj-Napoca (D.N. 1) — Oradea (D.N. 1) ; Pitești (autostradă) — Rm. Vilcea (D.N. 7) — Tg. Jiu (D.N. 67) ; Deva (D.N. 66) — Oradea (D.N. 76).Folosirea traseelor paralele cu magistralele rutiere oferă condiții pentru o deplasare cu eforturi mai reduse din partea conducătorului auto, rulare fluentă și realizarea unei viteze medii superioare cu consum redus de carburanți. Un alt avantaj constă in posibilitățile create pentru cunoașterea unor noi zone ale tării, cu tot pitorescul și ineditul lor.Recomandind utilizarea acestor drumuri, finind seama de multiplele avantaje pe care le oferă, trebuie subliniat faptul că automobiliștii sint datori să circule cu atenție și prudență sporite, pentru a nu fi surprinși de „necunoscutele" șoselelor străbătute pentru prima oară (curbe, declivități, porțiuni îngustate etc.), ușor de trecut dacă sint abordate cu grijă, dar care pot deveni adevărate capcane cind nu sint sesizate oportun.

de pildă, mici din îma-noastră, proaspeți ai clasei a Il-a Viorel Tudorache Burtea, care, cu absol- Florin și Va- prilejulginea vențiRadu, lentin _unei vizite la redacție, ne-au demonstrat că intr-adevăr pot deveni, prin muncă și instruire îndelungată, maeștri ai topspinului. Cei doi „mai mari" din fotografie, au cite 11 ani ; Florin Dumitrescu și Cornel Tudorache activează cu echipa lor in campionatul municipal și concură la primul loc in categoria respectivă. Gama variată de procedee tehnice și seriozitatea în joc ii caracterizează pe ambii — o promisiune in viitorul lor ca performeri.
V. M.

Cunoașteți 
drumurile țării ?în timp ce pe unele șosele se circulă la capacitatea maximă de preluare a acestora — deci in coloană neîntreruptă — alte șosele, de asemenea asfaltate și tot atit de confortabile ca și cele aglomerate, sint utilizate prea puțin, cu excepția traficului local de vehicule.în prezent, pe toate direcțiile principale din țară există cel puțin un drum asfaltat paralel cu magistrala rutieră majoră. Trebuie doar consultată o hartă, după care nimic nu împiedică folosirea lui. Pe direcția București — Constanța, in afară de „clasicul" traseu Urziceni — Slobozia (D.N. 2+D.N. 2 A), există încă trei artere, și anume : Lehliu (D.N. 3) —

v r a
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 și 19 Iunie. In țarâ : Vreme în ge
neral instabilă, îndeosebi în vestul șl 
nordul țării. Cerul va fl temporar 
noros. Vor cădea ploi, mai ales sub 
iormă de aversă, însoțite de descărcări 
electrice in Banat, Crișana, Transilva
nia, Maramureș și nordul Moldovei, 
precum șl în zonele de deal și de mun
te. Pe alocuri, cantitățile de apă vor 
depăși 30 litri pe metru pătrat în 24 
de ore. In rest, averse locale. Vînt mo
derat cu intensificări de scurtă durată. 
Temperatura in scădere. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 6 șl 16 
grade, iar cele maxime între 1'6 și 26 
de grade, mal ridicate in sud-estul tă
rii. Pe alocuri, grindină. In București : 
Vreme în răcire ușoară. Cerul va fi 
schimbător. Ploaie sub formă de aver
să. Vînt moderat. Condiții de grin
dină.

mane" — prof. dr. Fritz Klein, director al secției de istorie contemporană a Institutului central de istorie din cadrul Academiei de Științe a R.D. Germane. Specialiștii români și germani au făcut, de asemenea, expuneri referitoare la unele probleme ale mișcării socialiste și muncitorești din România și Germania în a doua jurriătate a secolului 19 și începutul secolului 20. Ia relațiile dintre mișcările socialiste și muncitorești din cele două țări in contextul mișcării socialiste și muncitorești internaționale din acea perioadă.
cinema

• Vom mal vorhi la vară : VIC
TORIA — 15; 17,30; 20.
• In ochii tăi e întreaga lume : 
TIMPURI NOI — 14; 16: 18; 20.
• Severino : SCALA — 14.30;
16,30; 18,30; 20,30, FESTIVAL — 
14,30; 16,30; 18.30; 20,30, FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.

1 • Aleargă după mine ca să te 
prind : PATRIA — 14; 16,15; 18,30: 
20,30, CAPITOL — 14; 16.15; 18.30; 
20.45, la grădină — 21, MODERN
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• O dramă la vtnătoare : CINE
MA STUDIO — 10; 12; 14; 16;
18; 20.
• Crăiasa zăpezii — 9,30; 11,30; 
13,30; 15; 16.30. Brațele Afroditei
— 18; 20 : DOINA.
• Un trecător in ploaie : LUCEA
FĂRUL — 14: 16.15; 18,30; 20,30,
BUCUREȘTI — 14; 16; 13,15 : 20,30, 
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15.
• înarmat șl foarte periculos : 
CENTRAL — 14; 16: 18; 20.
• Vacanță tragică : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15,
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Lanțul amintirilor : GRIVITA
— 9; 11,45: 14,30; 17,30. -----
• Un om In loden : BUZEȘTT — 
15,30; 17,30; 20, la grădină — 21.
• ”
9;

20.30.

Napolî se revoltă : DACIA 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
Falansterul : BUCEGI — 16; 
Dansul tobelor : GIULEȘTI 
12; 16; 19, MIORIȚA — 9:

19.

12;9;
16; 19.
• Mihai Viteazul : LIRA — 16;
• Praf sub soare : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 13; 20.
• împușcături pe portativ — 
11.45; 14, Rădăcini — 16.15; 18.30, 
Air Force — 20,30 : CINEMATECA.
• Vestul sălbatic î MELODIA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20,15, FLA
MURA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20,15.
• Clipa : PACEA — 15: 18.30.
• Cum se trezește o prințesă : 
FERENTARI — 15.30; 17,30; 19,30.
• Evadarea : COTROCENI — 15; 
17,30; 20.
• Să prinzi o stea căzătoare : 
FLOREASCA — 9; 11; 13; 15,30: 
17,45; 20, GRADINA PARC HOTEL
— 21,15.
• VI ad Țepeș ; VIITORUL — 
16; 19.
• Inocentul ; VOLGA — 9: 11,30; 
14,30; 17; 19,30.
• Ekpresul de Buftea î POPULAR
— 16; 18; 20.
• Fortăreața invizibilă : MUNCA 
— 16; 18; 20.
• Rodeo : GLORIA — 9; 11,15;
13,30: 15,45; 18; 20,15.
• Vis de ianuarie : COSMOS — 
15; 17.30; 20.
• A fost regăsită compania a 7-a: 
AURORA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20, la grădină — 21, GRĂDINA 
BUCEGI — 21,15.
• Al cincilea anotimp : FLACĂ- 
RA — 16; 18; 20.
• Viața merge înainte : ARTA — 
9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, la 
grădină — 21.
• Ciocolată cu alune 2 PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Șeriful din Tennessee 
DINA FLACARA — 21.
• Nea Mărin miliardar : 
NA FESTIVAL — 21.
• Aurul lui Mackenna : 
NA TITAN — 21.

t

19.

t gra-
gradi-

gradi-

a t r e
• A.R.I.A. (1a Sala Palatului) : 
Concert extraordinar de muzica 
soul, funky, disco, cu formația 
vocal-instrumentală „Eruption" — 
17; 20.
• Teatrul Național București (sala 
mică) : însemnările unui necunos
cut — 19.30, (sala Atelier) ; Elegie
— 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala Studio) : „După-amiezile 
muzicale ale tineretului". Camelia 
Nemeș — pian, Mihai lonescu — 
vioară, Cristina Chirculescu — 
pian — 18.
• Opera Română : Travlata — 19.
• Teatrul de operetă : Singe vre- 
nez — 19,30.
• Teatrul Mic : Nu «Int Turnul 
Eiffel — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Mița in sac — 19,30, (sala 
Studio) : Cinci romane de amor
— 19.
• Teatrul Gluleștl (sala Majes
tic) ; A clncea lebădă — 19.30. _
• Teatrul satiric-muzlcal 
nase“ (Grădina Boema) 
rlde, ctată și dansează
• Ansamblul artistic 
română" : Pe un picior 
18,30.
• Teatrul de păpuși

„C. Tă- 
Boema 
20.

„Rapsodia 
de plai —

_ ______  ... . ... . din Cluj-
Napoca (în sala Teatrului „Țăn
dărică") : Anotimpuri — 9, Mașina 
fermecată — spectacol susținut de 
secția maghiară — 12, Recital de 
pantomimă — 16.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Cercul în patru colțuri — 19,30.

„Uniune internațională Innuiț" proiectează o expediție — nordică, bineînțeles — mai puțin obișnuită. După cum a declarat de curind in capitala Groenlandei organizatorul acțiunii, va fi vorba de o cursă cu ștafete ce va porni din răsăritul Siberiei, va străbate apoi Alaska și nordțil canadian și se va termina in Groenlanda. Purtătorii de ștafete, selecționați dintre cei mai rezistent! tineri eschimoși, nu vor utiliza, pentru a străbate dificilul traseu, mijloace moderne de transport, ci doar pe cele tradiționale — sănii trase de clini, bărci, caiace, schiuri și patine.
o PLANTE-ARHEO- 

LOG. Este posibil ca fotografii aeriene să indice prezența unor ruine și fundamente de clădiri ce zac de milenii ascunse sub

DE PRETUTINDENIstraturi de pămînt? Pe respectivele imagini apar, uneori cu o claritate uimitoare, contururi, pete ce se detașează din restul peisajului și care, in urma săpăturilor, se dovedesc a corespunde unor vestigii de mult îngropate. Explicația este totuși simplă: vegetația ce se dezvoltă deasupra unor fundamente și ziduri are alt aspect decit cea din jur. Ea este, în general, mai gălbuie, iar din cauza umezelii reținute de elementele de zidărie de dedesubt — mai a- bundentă. Pe baza acestor „modele de vegetație" a fost posibilă descoperirea, cu ajutorul aerofdtografiilor și a unei tehnici speciale de filtrare în realizarea acestora, a unor așezări și fortificații străvechi în Marea Britanie și în R. F. Ger-

mania. De altfel, metoda poate fi verificată semănînd în zone unde este bănuită existența unor vestigii arheologice plante ce reacționează sensibil la „subsolul" lor. Astfel de plante sint orzul, ovăzul și leguminoasele.
• RECORD DE... 

PREMII. Puține familii de actori se pot mindri cu atîtea premii ca familia Fonda. Atit tatăl, cunoscutul actor american Henry Fonda, cît și la fel de cunoscuții săi copii, Jane Fonda și Peter Fonda, au fost în nenumărate rînduri răsplătiți pentru strălucita lor carieră cinematografică și realizări deosebite în film. Astfel, toți trei au In palmares prestigiosul premiu Oscar, iar, recent, lui Henry Fonda i-a fost conferit „Premiul Tony", considerat un „Oscar" ai micului ecran.

® RESTAURAREA „O- 
RAȘULUI PIERDUT". Institutul național de cultură din Columbia a făcut cunoscut că se va restaura străvechiul oraș Bu- rltaca, descoperit în 1976, cu prilejul unor explorări arheologice in masivul andin Sierra Nevada de Santa Marta. Comparabilă cu celebra citadelă incașă Machu Picchu din Peru, identificată în 1911, Buritaca reflectă trăsături ale culturii tairona, una din principalele expresii ale creației materiale și spirituale precolum- biene. Arheologii din Columbia presupuneau, pe baza unor indicii, existența unor orașe „pierdute" în junglă, iar găsirea marii urbe a indienilor tairona confirmă această ipoteză. Buritaca a fost un centru urban, în jurul căruia erau amenajate terase agricole, pe o suprafață de 400 de hectare, precum și canale pentru drenaj, ceea ce denotă is-

cusința vechilor locuitori din Sierra Nevada în cultivarea pă- mintului.
® UN BIZON „HI

BRID". Cu un succes zootehnic deosebit se poate mîndri fermierul elvețian Franz Stritt: el a reușit, pentru prima oară pe continentul nostru, să încrucișeze bizonul cu vaca. In S.U.A. a fost nevoie de 75 de ani de cercetări și experimente pentru a obține acest hibrid pe care americanii îl numesc „beefalo" (de la buffalo — bivol, bizon, și beef — carne de vită). încrucișarea are o deosebită importanță economică, întrucît descendentul moștenește, printre altele, două calități foarte apreciate ale bizonului, și anume, un conținut cu 25 la sută mai mare de proteine al cărnii și o deosebită rezistență.
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sărbătoarea națională a marii britanii ATENA VIENA

Maiestății Sale Regina ELISABETA A II-APalatul Buckingham — LONDRA îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu prilejul aniversării zilei de ' naștere a Maiestății Voastre, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres șl prosperitate pentru poporul britanic.Păstrînd vie amintirea vizitei de stat in Marea Britanie. nutresc convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare intre cele două țări ale noastre vor continua să se dezvolte și să se adincească, spre binele ambelor noastre popoare, al păcii și conlucrării în Europa și în lume.

Comunist din Australia

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Contactele cu realitățile de astăzi ale Marii Britanii oferă vizitatorilor prilejul de a înregistra un șir de mutații în cele mai diferite sfere de activitate. Fără îndoială, des- ' coperirea marilor rezerve de țiței din Marea Nordului a adus schimbări simțitoare în fizionomia economiei britanice, permițîndu-i, totodată, să facă față, cu mai mult succes decît multe alte state occidentale, unui șir de probleme decurgînd din actuala criză mondială. Acestea nu sînt. firește, singurele schimbări. Metamorfoze substanțiale se pot observa in industrie și tehnologie, în artă și literatură, in profilul comerțului exterior, în peisajul social. Semnificative sînt, de pildă, noile vlăstare ale urbanisticii și arhitecturii prilejuite de veritabila „explozie urbanistică" înregistrată în Mărea Britanie în perioada de după cel de-al doilea război mondial.în acest context a fost adoptată legea privind crearea de noi orașe (New Towns Act) în Marea Britanie, proiect amplu, prin care șe urmărea descongestionarea principalelor concentrări orășenești și soluționarea problemei locuințelor din zonele cele mai aglomerate. Ca urmare, pe harta țării au apărut 33 noi localități, dintre care nu mai puțin de 11 au fost destinate absorbirii surplusului de populație din capitală. în aceste noi orașe, a căror populație depășește în prezent 2 milioane, arhitecții britanici și-au dovedit intreaga lor iscusință, construind adevărate bijuterii urbanistice, în care se îmbină tradiția cu contemporaneitatea, utilul cu plăcutul.Vizitînd cîteva din aceste tinere așezări de pe harta Britaniei am putut auzi, ca de altfel și în alte locuri ale țării, cuvinte de apreciere pentru bunele relații de prietenie și colaborare existente între România și Marea Britanie. O Contribu-

ție hotăritoare la dezvoltarea continuă, pe multiple planuri, a colaborării și cooperării româno- britanice au avut — așa cum se știe — intilnirile și convorbirile la nivel înalt de la București și Londra, și în mod deosebit vizita de stat pe care au efectuat-o anul trecut în Marea Britanie președintele Nicolae Ceaușescu' și tovarășa Elena Ceaușescu, la invitația reginei . Elisabeta a Il-a și a ducelui de Edinburgh. Documentele semnate, acordurile convenite cu ocazia vizitei au creat un cadru deosebit de favorabil creșterii volumului schimburilor comerciale, extinderii conlucrării economice în forme noi, . de ridicată eficiență — cum sînt acțiunile de cooperare în producție în domenii de vîrf ale tehnicii contemporane, sectorul aeronauticii, mixte, cooperarea pe _____ ____în același timp, s-au conturat premisele intensificării colaborării pe țărîmul științei, învățămîntului și culturii, al contactelor umane.România și Marea Britanie și-au exprimat hotărirea de a conlucra tot mai strîns pe plan internațional, contribuind astfel la înfăptuirea unei securități reale in Europa, la promovarea înțelegerii și cooperării între națiuni. Așa cum ne-au subliniat interlocutorii în declarațiile făcute, în timpul recentei vizitări a orașelor britanice, vizita președintelui Nicolae Ceaușescu a rămas înscrisă ca un eveniment memorabil, ale cărei efecte pozitive se vor resimți multă vreme. Evoluția pozitivă a relațiilor și conlucrării pe multiple planuri româ- no-britanice corespunde intereselor celor două țări și popoare și, concomitent, se înscrie ca o contribuție de seamă la accentuarea cursului spre destindere, pace, securitate și cooperare in Europa și in lume.

industriei și. inclusiv în societățile terțe piețe.

N. P

NICARAGUA

Forțele patriotice auMANAGUA 15 (Agerpres). — Postul de radio „Sandino" al Frontului Sandinist de Eliberare Națională (F.S.L.N.) a anunțat că mișcarea de rezistență populară armată din Nicaragua a preluat controlul totai asupra celui de-al doilea oraș ca mărime din țară — Leon — situat la aproximativ 90 km nord-vest de Managua. Up CQpvoi militar al Gărzii Naționale somoziște, trimis să sprijine contraofensiva forțelor guvernamentale, a . fost oprit . de insurgenți și obligat să se retragă in alara orașului. Dictatorul Anastasio Somoza a ordonat bombardarea masivă a localității. Zona de centru a orașului a fost complet distrusă cu bombe incendiare.La Rivas, precizează un comunicat al F.S.L.N., a fost declanșată o ofensivă generală a detașamentelor sandiniste ale frontului de sud. La Managua, mișcarea insurecțională și-a extins controlul asupra a 18 cartiere.Prezentînd situația, postul de rădic „Sandino" a precizat că, in aceste momente, cind ofensiva F.S.L.N. se desfășoară cu succes pe intreg cuprinsul țării, se fac ultimele pregătiri pentru constituirea, in interiorul țării, a unui guvern provizoriu care să-l înlocuiască pe cel somozist de la. Managua.Un comunicat oficial al forțelor armate somoziste, radiodifuzat la Managua și preluat de agenția

eliberat orașul Leoncă forțele au bombar-France Presse, relevă aeriene guvernamentale dat masiv mai multe coloane sandi- niste care se . îndreptau spre capitală „in vederea susținerii insurecției armate declanșate la Managua".In clișeu : o baricadă ridicată de forțele sandiniste pe străzile Managuei
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Prezentarea cărții tovarășei academician 
doctor inginer ELENA CEAUȘESCU 

„Cercetări în domeniul sintezei 
și caracterizării compușilor macromoleculari:‘ATENA 15 (Agerpres). — In cadrul manifestărilor consacrate celei 

de-a 35-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascista, 
Academia din Atena a dedicat o ședință specială prezentării cărții 
tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu „CERCETĂRI ... ---------------- -------------- _ CARACTERIZĂRII COMPUȘILOR

in limba greacă.
IN DOMENIUL SINTEZEI ȘI MACROMOLECULARI". tradusăIn deschiderea ședinței, președintele Academiei elene, Kezar Ale- xopoulos, a adus un omagiu activității științifice a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, subliniind contribuția pe care cercetarea științifică și tehnologică românească o aduce, în toate râmurile industriei și economiei, la dezvoltarea României în ritmuri dintre cele mai înalte pe plan mondial. Referîndu-se la orientările actuale ale științei romanești, vorbitorul a' relevat prestigiul pe care aceasta o are în lume, exprimîndu-și convingerea că bunele relații dintre oamenii de știință români și eleni se vor dezvolta și mai mult, în interesul ambelor popoare, al păcii și prieteniei în Balcani și în lume.A luat apoi cuvîntul academicianul Leonidas Zervas,' directorul general. al Centrului național de cer-

cetări științifice, care a relevat valoarea deosebită pe plan teoretic și practic a lucrării prezentate, contribuția remarcabilă pe care o aduce la o abordare nouă in acest domeniu de cercetare. La rîndul său, academicianul Nicolaos Louros a evocat activitatea științifică a tovarășei Elena Ceaușescu, a Institutului central de chimie. Academicianul Panayotis Canellopouloș, fost prim-ministru, a adus un vibrant elogiu prieteniei tradiționale româno-elene. legăturilor științifice dintre cele două țări, la dezvoltarea cărora o contribuție de seamă o aduce activitatea tov-i-, rășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, membră a prestigioase instituții științifice internaționale, printre care și a Academiei din Atena.La ședință a participat Ion Brad, ambasadorul României în Grecia.

CANBERRA 15 (Agerpres). — Vineri s-au deschis la Sydney lucrările celui de-al 26-lea Congres național al Partidului Comunist din Australia, la care participă delegați ai organizațiilor de partid din intreaga țară, precum și reprezentanți ai unor partide comuniste și muncitorești din diferite țări ale lumii. Partidul Comunist Român este reprezentat la acest congres de tovarășul Cornel Oneseu, membru al C.C. al P.C.R.Congresul urmează să dezbată proiectul de program al partidului, intitulat „Spre socialism in Australia", precum și unele aspecte. ale vieții economice, politice și sociale, din această țară, în prima zi,- Laurie Carmichael, președintele partidului, a prezentat raportul de activitate al Comitetului Executiv Național.

• Rezoluție adoptată de Con
siliul de Securitate în spri
jinul integrității teritoriale, 
unității și suveranității Liba
nului • Convorbiri iranco- 

egiptene

R P. CHINEZA

Sesiunea Comitetului National
B

al Consiliului Consultativ PopularBEIJING 15 (Agerpres). — La Beijing s-au deschis vineri lucrările celei de-a doua sesiuni a celui de-al V-lea Comitet Național al Consiliului Consultativ Popular (C-C.P.P.) al R.P. Chineze — transmite agenția China Nouă. La sesiune sînt discutate probleme legate de procesul modernizării socialiste a Chinei.

Deng Xiaoping, președintele mitetului Național al Co-C.C.P.P., a rostit cuvîntul de deschidere a sesiunii. In continuare. Xu Deheng. vicepreședinte al Comitetului Național al C.C.P.P., a prezentat raportul asupra lucrărilor Comitetului Permanent al celui de-al V-lea Comitet Național al C.C.P.P.
LA SESIUNEA COMITETULUI DE LA GENEVA

Negocieri în probleme majore ale dezarmăriiGENEVA 15 (Agerpres). — Comitetul pentru dezarmare, care și-a reluat lucrările la Geneva, sub președinția ambasadorului C. Antonio de Souza e Silva (Brazilia), a trecut la discutarea programului de lucru, pornind de la punctele înscrise pe ordinea sa de zi pentru anul în curs.Comitetul a hotârît ca toate problemele aflate pe agenda sa de lucru să facă această a doua baza acestei < revine sarcinaobiectul negocierilor in i parte a sesiunii. Pe decizii, comitetului ii de a iniția negocieri
r I
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pe teme importante ale dezarmării, in primul rind ale dezarmării nucleare, cum ar fi acordarea unor garanții de securitate pentru statele neposesOare de arme nucleare, împotriva utilizării sau amenințării cu folosirea acestor arme, măsuri pentru prevenirea perfecționării armelor nucleare, negocieri' pentru oprirea producției de arme nucleare și trecerea treptată la distrugerea stocurilor existente, măsuri privind alte arme de distrugere în masă (armele chimice și noile arme și sisteme de arme, inclusiv arma radiological.
■ ■■■■■

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). i — Consiliul de Securitate a decis prelungirea, pină la 19 decembrie 1979, teri mare a (U.N.I.F.I.L.).Reamintind anterioare și tul secretarului general al O.N.U. și de cererea guvernului libanez, membrii consiliului — se arată, in document — reafirmă necesitatea respectării stricte a integrității teritoriale, unității, suveranității și independenței politice a Libanului, în cadrul granițelor sale recunoscute pe plan internațional. Exprimînd convingerea că actuala situație are consecințe serioase pentru pacea și securitatea in Orientul Mijlociu și împiedică instaurarea unei păci juste, cuprinzătoare și durabile în zonă, consiliul dezaprobă cu fermitate actele de violență comise împotriva Libanului, care au generat dislocarea unor grupuri de civili, - inclusiv de palestinieni, și au provocat distrugeri materiale și pierderi de vieți omenești. Rezoluția cere Israelului să înceteze acțiunile sale îndreptate împotriva integrității teritoriale, unității, suveranității și independenței politice a Libanului, în special Incursiunile în teritoriul libanez și sprijinul acordat unor grupuri înarmate iresponsabile.
★PARIS 15 (Agerpres). — Ziarul.„Al Ahram" informează că vicepreședintele Egiptului, Husni, Mubarak, a sosit, vineri, la Paris pentru a inmîna președintelui Valery Giscard d’Estairig un mesaj din partea președintelui Egiptului, Anwar El Sadat.Vicepreședintele egiptean a anterior Statele Unite, unde a mis președintelui Carter un din partea șefului statului egiptean.

a mandatului Forței iri- O.N.U.. din Libanrezoluțiile pertinente finind cont de rapor-

vizitat trăns- mesaj

4 agențiile de presă
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Telcfoto Agerpres — A.P.
__ DIN ACTUALITATEA

Declarația U.R.S.S. și Re
publicii India, semnată cu pri- lejul vizitei la Moscova a primului ministru al Indiei, releva convingerea pârtilor că relațiile dintre state trebuie să se întemeieze pe principiile general recunoscute ale dreptului internațional și ale coexistenței pașnice, cum sint renunțarea la folosirea forței și la amenințarea cu forța, respectarea suveranității naționale, integrității teritoriale și inviolabilității frontierelor,, neamestecului în treburile interne. Părțile 
POLITICĂ

sînt convinse că procesul destinderii nu poate fi durabil fără dezarmare, sarcina cea mai importantă aflată în prezent în fața omenirii fiind încetarea cursei înarmărilor și înfăptuirea de măsuri efective de dezarmare, in primul rind de dezarmare nucleară.
In sala de festivități a 

Palatului pionierilor din 
MOSCOVa ~ membru colectiv al Asociației de prietenie sovieto-ro- mână (A.P.S.R.) — a avut loc, vineri, o adunare consacrată împlinirii a 30

intilnire sovieto-americană la nivel înalt
Luni, L. I. Brejnev și J. Carter urmează să semneze Tratatul 

SALT IIVIENA 15 (Agerpres). — Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.. și Jimmy Carter, președintele Statelor Unite, au sosit la Vieha, unde — după cum informează agenția T.A.S.S. — urmează să fie semnat Tratatul dintre U.R.S.S. și S.U.A. cu privire la limitarea armelor strategice ofensive (SALT II) și să aibă loc, de asemenea, un schimb de opinii în legătură cu aspecte de principiu ale relațiilor bilaterale și cu o serie de probleme internaționale Importante, de interes reciproc.Leonid Brejnev este însoțit de Andrei Gromîko, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul

afacerilor externe, Dmitri Ustinov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., ministrul apărării, Konstantin Cernenko, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., precum și de Nikolai Ogarkov, șeful Statului Major General al Forțelor Armate, prim- adjunct al ministrului apărării al U.R.S.S.Jimmy Carter este însoțit de secretarul de stat, Cyrus Vance, și de ministrul apărării, Harold Brown.Vineri seară, la Palatul Hofburg din centrul Vienei. a avut loc o intilnire protocolară între Leonid Brejnev și Jimmy Carter. Cei doi șefi de stat s-au intilnit apoi cu președintele Austriei. Rudolf Kirchschlăger, și cu cancelarul federal. Bruno Kreisky.
Pentru unitatea maselor largi muncitoare și înțelegere 

intre toate forțele democratice 
Un document adoptat de P.C. PortughezLISABONA 15 (Agerpres). — La Lisabona a avut loc plenara C.C. al Partidului Comunist Portughez. ia care a fost examinată situația politică din țară. Plenara a adoptat documentul „Cu privire la criza politică din Portugalia și căile de depășire, a ei". Relevind că cele șase luni de guvernare a cabinetului Mota Pinto au fost însoțite de deteriorarea situației financiar-economice a țării și a celei sociale, documentul subliniază că a- ceasta a contribuit la mărirea instabilității politice în Portugalia.P.C. Portughez apreciază că. sarcina principală a momentului actual o constituie soluționarea neîntîrziată a crizei de guvern pe o bază democratică și crearea unui guvern capabil să stabilizeze situația și să contribuie la soluționarea problemelor

complicate cu care va fi confruntat. Documentul menționează că pentru aceasta există toate condițiile necesare, avînd în vedere că in parlament există o majoritate a deputa- țiîor socialiști și comuniști. In cazul în care crearea unui asemenea guvern nu se va dovedi posibilă, comuniștii propun organizarea de. alegeri parlamentare anticipate. Documentul subliniază că in situația / tuală sînt necesare unitatea mâs41o. largi muncitoare și înțelegerea reciprocă dintre toate forțele democratice.Plenara a hotărît să convoace, pentru luna octombrie, o conferință a partidului, consacrată pregătirilor pentru alegerile in organele locale ale puterii, prevăzute pentru sfîrșl- tul anului.
Sprijin activ popoarelor asuprite 

din Africa australăGENEVA 15 (Agerpres). — In continuarea lucrărilor celei de-a 65-a sesiuni a Conferinței Internaționale a Muncii, vineri, in cadrul ședinței speciale consacrate luptei împotriva politicii de apartheid, a luat cuvintul Cornelia Filipaș, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., cape a subliniat că. in Spiritul politicii de solidaritate internațlonalistă a României, oamenii muncii. întregul popor român sprijină activ si hotă- rit lupta popoarelor din Africa de Sud. Namibia și Zimbabwe oentru cucerirea independenței și libertății, pentru lichidarea definitivă a colonialismului și rasismului.
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Reluarea negocierilor 
intercomunitare pentru 

soluționarea problemei cipriote

Sesiunea Consiliului 0. C. D. E. - in căutarea 

unor soluții

de ani de la crearea Organizației naționale a pionierilor din România. Antonina Liasenko, șef de secție la Consiliul Central al Organizației Unionale a Pionierilor Sovietici, și Gheorghe Micu, consilier al Ambasadei române din Moscova, au înfățișat' pe larg grija deosebită pe care o manifestă Partidul Comunist Român față de copii și întregul tineret al. țării. Pionieri din școlile Moscovei au adus un cald salut și au transmis felicitări și urări de noi succese membrilor organizației de pionieri din Romania.
Convorbiri polono-indie-La Varșovia au început vineri convorbirile dintre Edward Gierek. prim-șecretar al C.C. al P.M.U.P.. și Morarji Desai, primul ministru al Indiei, care întreprinde o vizită oficială in Polonia. Convorbirile, informează agenția P.A.P., au fost consacrate examinării, relațiilor dintre cele două țări, posibilităților adincirii colaborării bilaterale pe multiple planuri. precum și problemelor internaționale de interes coipun. în aceeași zi. premierul Indiei a fost primit de Henryk Jablonski, președintele Consiliului de Stat al R.P;' Polone.

Vorbitoarea a menționat că, în cadrul vizitei de amplă rezonantă internațională întreprinse in opt țări clin Africa, președintele României, Nicolae Ceaușescu, s-a întilnit cu lideri ai mișcărilor de eliberare din Africa australă, prilej cu care a reafirmat hotărirea fermă a țării noastre de a acorda, ca și pînă in prezent, întregul sprijin — politic, diplomatic și material — mișcărilor de eliberare din această zonă, pentru lichidarea oricărei asupriri colonialiste, a politicii rasiste și de apartheid, pentru dreptul fiecărui popor de a fi liber și stăpin in propria țară.
■ ■ ■ ■ ■ ■și educației. Vorbitorul a reafirmat solidaritatea poporului mozambican cu lupta popoarelor din Zimbabwe și Namibia pentru libertate și independență.
Reuniune a Direcțiunii 

Partidului Socialist Italian. In cadrul reuniunii. Bettino Craxi, secretar general al acestui partid, a exclus „revenirea la formula centru-stînga" (guvern democrat- creșțin, socialist și cu alte partide mai mici, fără comuniști). în schimb,, el s-a pronunțat in favoarea relansării „unei politici de solidaritate națională", cu colaborarea comuniștilor. Craxi a arătat că pentru realizarea linei asemenea politici este necesar să se angajeze . negocieri serioase și că politica preconizată trebuie să fie aplicată imediat. Trebuie să se ev>" o nouă perioadă de criză și paralft^ pe. plan politic, a subliniat Craxi.
Acțiuni agresive ale ra

siștilor din Africa de Sud. 17 persoane civile și-au pierdut viața în urma a două raiduri de bombardament întreprinse, in această săptă- mină, asupra Angolei de aviația sud-afripană — informează agenția Angop. Acțiunile agresive ale forțelor aeriene ale regimului minoritar rasist, de la Pretoria au provocat, de asemenea, considerabile pagube materiale.Vineri dimineața, la hotelul „Le- dra Palace" din Nicosia, a început noua rundă a convorbirilor dintre reprezentanții celor două comunități din Cipru — greacă si turcă — în vederea soluționării problemei cipriote in ansamblul său. in conformitate cu acordul în zece puncte realizat la 19 mai, cu prilejul negocierilor dintre președintele Spyros Kyprianou, în calitate de reprezentant al comunității cipriote grecești, și Rauf Denktaș, liderul comunității cipriote turce. Convorbirile se desfășoară sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite și sînt prezidate de Perez de Cuellar, adjunct al secretarului general al O.N.U.Reluarea dialogului intercomurii- tar este apreciată aici ca un important eveniment politic. în comentariile presei se subliniază faptul că negocierile au debutat sub auspiciile favorabile ale consensului celor două comunități cu privire la necesitatea soluționării pe cale pașnică, prin negocieri, a problemelor. Deosebit de pozitiv este apreciat acordul realizat luna trecută cu privire la reluarea convorbirilor dintre cele două comunități, cind s-a convenit ca părțile să se abțină de la orice acțiune care ar putea pune în pericol rezultatul negocierilor.într-o declarație publicată în presă, președintele Spyros Kyprianou a declarat că acordul realizat la 19 mai cu Rauf Denktaș „constituie o bază adecvată pentru negocieri și oferă cadrul găsirii unei soluții acceptabile". Adresîndu-se comunității turco-cipriote, președintele a asigurat-o de bunăvoința comunității greco-cipriote, de dorința acesteia „de a merge împreună pe calea progresului și bunăstării comune, care pot fi asigurate numai

CORESPONDENTA 
DIN NICOSIA

prin realizarea unității statului și poporului".înainte de începerea convorbirilor, cei doi negociatori au făcut scurte declarații presei. Șeful delegației greco-cipriote. George Ioan- nides, a spus : „După doi ani de impas, începem noi negocieri prin care sperăm să punem bazele unei soluții juste și trainice. Vom participa cu bunăvoință și intr-un spirit constructiv Ia negocieri, pe care Ie salutăm cu speranța că ele vor avea o importantă istorică pentru țara noastră. Vom face totul pentru succesul convorbirilor". La rîndul său, Urnit Suleiman Onan, șeful delegației turco- cipriote, a spus : „Vom face tot ce depinde de noi pentru a ajunge împreună la o soluție care să corespundă intereselor celor două comunități și să garanteze drepturile tuturora. Am dori să vedem că tragediile din trecut nu se vor mai repeta".In cadrul primei întilniri s-a dat citire mesajului adresat de secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim. Apoi au luat cuvîntul reprezentanții celor două comunități, care au făcut scurte declarații. Următoarea intilnire va avea loc. luni.In rindul observatorilor de aici se apreciază că însăși situația creată pe insulă impune mai mult ca oricînd să se intensifice eforturile pentru soluționarea politică a situației din Cipru pe baza respectării independenței, suveranității și integrității teritoriale a țării, retragerii trupelor străine din insulă, asigurării conviețuirii pașnice a celor două comunități, ceea ce ar aduce un însemnat serviciu cauzei păcii și colaborării în regiunea balcanică. in Mediterana. pe continentul european și, in general, in lume.
Nicolae PLOPEANU

După două zile de dezbateri. joi seara s-a încheiat-, la Paris, sesiunea anuală a Consiliului ministerial al Organizației pentru Colaborare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E.). care grupează 24 de țări din cele mai industrializate din lumea capitalistă. Desfășurată intr-un moment cind situația economică din zona „celor 24" . este considerată de specialiștii occidentali drept „cea mai deprimantă 
după criza din 1974—1975”. reuniunea a fost dominată de preocuparea participan- ților de a găsi elementele unei strategii comune,. de natură să ducă la depășirea actualei situații critice.în fapt, esența problemei ce confruntă pe membrii O.C.D.E. constă in a reuși să impulsioneze activitatea productivă, pentru a da de lucru șomerilor. fără a stimula insă inflația. Este un obiectiv care a mai figurat pe ordipea de zi, insă n-a fost atins. Dar, spre deosebire de o perioadă nu prea indepărtată, cind țările capitaliste dezvoltate izbuteau să reducă șomajul cu prețul creșterii inflației și invers, astăzi datele problemei sint altele. Economia occidentală a devenit imună la tratamentul „clasic". ceea ce face ca șomajul să sporească paralel cu creșterea inflației. Impasul este cu atit mai profund cu cit .— pe lingă factorii interni, proprii economiei fiecărei țări capitaliste — la agravarea actualei situații concură și unii factori externi, strîns legați de primii, printr-o relație de la cauză la efect.Intr-adevăr, menținerea

artificială timp îndelungat a prețului petrolului la un nivel foarte scăzut a dus la creșterea nelimitată a consumului — fapt care a produs un dezechilibru . pe piața hidrocarburilor. în prezent, cererea de petrol, simțitor mai mare decît oferta, tinde să slăbească pulsul activității productive in țările importatoare, datorită legăturii sțrînse în-

decit cea din 1974—1975, SINT NECESARE MASURI HOTAR1TE DE ECONOMISIRE A ENERGIEI șl INTENSIFICARE A ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ÎN VEDEREA DESCOPERIRII UNOR SURSE DE ÎNLOCUIRE A PETROLULUI, Statele Unite — care absorb unul din cele trei miliarde tone de petrol cit sint necesare anual pentru a
• Dilema șomaj — inflație potențată 
de criza energetică • Economisirea — 
principala modalitate de a ieși din 
impas • Necesitatea imperioasă a unei 

largi cooperări internaționale

tre creșterea economică și cea a consumului de energie și, in același timp, sa accentueze presiunile asupra prețului, care numai in ultimele cinci luni a sporit Cu 30 la sută. De altfel, de la inceputul anului, specialiștii O.C.D.E. nu fac altceva decît șă revizuiască în jos previziunile cu privire la ritmul de creștere economică și in sus pe cele referitoare la spirala. inflației.Eșecul repetatelor tentative de a contracara acțiunea factorilor interni a determinat pe „cei 24“ să-și concentreze atenția, și la reuniunea de la Paris, asupra celor externi — in primul rind asupra problemei petrolului. în acest sens, participanții au' fost de acord că. pentru a evita o recesiune poate mai gravă

pune în mișcare angrenajul economiei mondiale — s-au angajat solemn să-și reducă cu circa 1 milion de barili pe zi (1 baril — 160 1) consumul de țiței,, pentru a participa la efortul general al „celor 24“ de a diminua cererea de hidrocarburi cu 2 milioane de barili pe zi.în vederea realizării ,b- bieCtivului propus, comunicatul final al reuniunii de la Paris, cheamă pe membrii O.C.D.E. la „o acțiune concertată" in acest domeniu. Dar dacă este adevărat câ — așa cum au subliniat numeroși participant!• —
„nici o țară nu-și poate re
zolva singură problema e- 
nergetică". tot atit de adevărat este oă problemele globale ale economiei mondiale. ce includ și pe cea a combustibililor, nu vor putea fi soluționate decît prin-

tr-un efort comun, printr-o largă colaborare intre toate statele. De aceea, este pozitiv faptul că — spre deosebire de atitudinea adoptată la recenta sesiune a U.N.C.T.A.D. de la Manila, unde au încercăt să minimalizeze și chiar să nege rolul interdependențelor e- conomice dintre state — țările capitaliste dezvoltate s-âu situat pe. o poziție mai realistă la reuniunea O.C.D.E. de l.a Paris, recunoscând deschis că „dezvol
tarea lumii a treia este o 
condiție esențială pentru 
ieșirea din criză a țărilor 
industrializate".Cu toate acestea, dacă facem abstracție de recomandările, apelurile și angajamentele solemne privind soluționarea problemei e- nergetice, comunicatul final al reuniunii ministeriale a O.C.D.E. nu. conține nici o măsură concretă menită să ducă la lichidarea subdezvoltării. a decalajelor economice, la progresul tuturor popoarelor și, în primul rind, al țărilor rămase în urmă. Or. astfel, de măsuri se dovedesc tot mai necesare in condițiile accentuării fenomenelor de criză. care afectează nu numai țările sărace, ci și pe cele bogate.Tocmai de aceea, comentatorii de presă occidentali se așteaptă ca. la apropiata reuniune economică la nivel înalt de la Tokio, țările capitaliste dezvoltate șă facă un. oăs înainte pe această cale, ce ar putea aduce „raze de speranță la 
capătul unui tunel atit ele 
întunecos".

G11. CERCELESCU

Plenara Comitetului Cen
tral al FRELIMO. în cuvin- tul rostit la această plenară, Samora Machel, președintele partidului și al Republicii Populare Mozambic, a subliniat necesitatea mobilizării eforturilor întregului popor pentru crearea bazelor unei noi societăți, socialiste, în Mozambic. Pentru aceasta, a arătat vorbitorul, se impune rezolvarea sarcinilor trasate de Congresul al III-lea al FRELIMO, in domeniile economic, financiar, al construcțiilor

Misiunea cosmică „Sa- 
lîUt-SoiUZ". Cosmonauții Vladi- mii- Liahov și Valeri Riumin încheie cea de-a 16-a săptămină de activitate la bordul complexului orbital de cercetări științifice ..Saliut-Soiuz". Vineri, echipajul a controlat sistemele de bord, a pregătit aparatele pentru viitoarele experiențe științifice. In ziua precedfentă s-a procedat la de- cupjareș și recuplarea navei „So- iuz-34

Potrivit unui comunicat difuzat de postul de radio „Vocea Zimbabwe", Frontul Patriotic Zimbabwe, reprezentantul legitim al poporului Zimbabwe, acționează in prezent pe 85 la sută din teritoriul Rhodesiei. In cursul săptăminii trecute forțele de eliberare au scoș din luptă 50 de militari inamici, au distrus 6 mașini blindate și 12 mașini de transport militar. în clișeu : combatanți ai Frontului Patriotic
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