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ABNEGAȚIA 
COMUNISTĂ

- trăsătură a realității 
noastre cotidieneAsupra tinerilor — și numai a lor •— eroii din cărți, din filme, dar mai cu seamă din viată, care isi consacră munca și existența unei idei, unei cauze înalte și fac totul Să ajungă la țintă, au exercitat și exercită necontenit o fascinație Aparte. Explicația nu-i greu de găsit. Omul prețuiește, admiră fără rezerve abnegația. dăruirea, năzuința de a înfăptui ceva măreț., de a învinge. El a fost mereu de partea acelora care și-au afirmat puterea și curajul, au sfidat imposibilul și l-au convertit în posibil.Dacă facem o retrospectivă a celor 35 de ani de construcție socialistă vom vedea limpede că temperatura fiecărei etape de mari înfăptuiri a fost dată de abnegația revoluționară a milioane de oameni. Sînt anii in care această trăsătură mo- ral-politică a căpătat un caracter de masă. Busola care a dat direcție fermă acestei forțe este conT Știința telului comun, idealul social- politic revoluționar. De aici, amplitudinea acțiunilor de a înfăptui întocmai strategia partidului. De aici, dăruirea fără margini pentru cauza socialismului din România. Iată cum, slujirea cu devotament, cu abnegație revoluționară a idealului comunist, dirzenia de care au dat dovadă cei mai buni fii ai partidului in „anii Împotrivirii", mergind uneori pină la jertfa supremă, și-au aflat, in noile condiții sociale, o împlinire si o continuare firească.Rostim răspicat acest adevăr deoarece mai stăruie pe ici. pe colo părerea că abnegația ar ține mai mult de „vremurile eroice" cum ii auzi rostind pe cite unul, care n-are ochi pentru realitatea de lingă pi. Altfel, cum de nu vede că fiecare etapă istorică iși are timpul ei eroic ? Programul partidului nostru cuprinde obiective extrem de cutezătoare la care nici n-au visat înaintașii noștri cei mai vizionari. Timpul prezent ni-1 consacrăm pentru a determina mari accelerații materiale și spirituale, incit, intr-o perioadă istorică scurtă, să urcăm noi trepte de civilizație socialistă, iar România să facă saltul de la țară in curs de dezvoltare la țară cu nivel mediu de dezvoltare.

tul exemplu al constructorilor celui mai mare strung carusel românesc care, din îndemnul conștiinței lor, și-au fixat un termen mai scurt a- cestei realizări tehnice, românești de virf și au reușit, prin muncă dăruită, să se țină de cuvint ? Dar hotărirea siderurgiștilor, constructorilor, ener- geticienilor, textiliștilor, a lucrătorilor de pe ogoare, a Celor din laboratoare-și amfiteatre, intr-un cuvînt a întregului popor, de a realiza astăzi mai mult decit ieri, la un nivel calitativ superior, de a nu precupeți energiile, inițiativa, timpul spre progresul accelerat, și prosperitatea patriei socialiste ?Pilduitoare sînt, în această ordine de 'idei, exemplele .de abnegație ale comuniștilor in mărea întrecere socialistă care a cuprins întreaga țară în acest an al celei de-a XXXV-a aniversări a eliberării patriei și al Congresului al XII-lea al partidului. A intrat in tradiție, in conștiința întregului popor, ca omul de partid să fie întotdeauna primul la datorie, abnegația sa in muncă — necondiționată. Tocmai pentru faptul că majoritatea coVirșitoare a comuniștilor înțeleg exact adevărul afirmat din nou, cu patos revoluționar. de tovarășul Nicolae Ceaușescu : ..... misiunea comuniștilor,drepturile lor nu sint altele decjt ale clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii. Comuniștii nu au și nu pot avea avantaje deosebite : ei au doar unele îndatoriri in plus, datorită faptului că au intrat in mod conștient intr-un partid revoluționar și s-au angajat să lupte pentru înfăptuirea programului de construcție a socia- ___ —— _____________________*k  (Continuare în pag. a V-a)

Sarcini de export — 
realizate în avansIndustria prahoveana marchează un succes de prestigiu în întîmpi- narea apropiatei aniversări a eliberării patriei : îndeplinirea cu 10 zile mai devreme a sarcinilor de export pe primul semestru al anului. Potrivit datelor centralizate la direcția locală de statistică, întreprinderile acestui județ au furnizat în plus beneficiarilor din peste 70 de țări produse a căror valoare depășește cu mai mult de 600 milioane lei-valută prevederile la zi din acest an. (Agerpres).

Suplimentar — 
20 milioane kWh 
energie electricăHidrocentralele aflate în funcțiune pe Lotru și Olt au produs suplimentar, de la începutul anului și pînă în prezent, peste 20 milioane kWh. Acest spor de producție a fost realizat în condițiile reducerii consumurilor tehnologice cu 1,4 milioane kWh. De asemenea^ hidroenergeticienii vilceni au pus la dispoziția sistemului energetic național un spor de putere instalată utilizabilă de 25 MW, egal cu puterea unuia dintre agregatele hi-

j Realizări 
! in întrecerea 
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' marii
' noastre

.1 sărbători
drocentralei de la Rîmnicu Vîlcea. (Ion Stanciu).
Mai multe materiale 

de construcțiiColectivul Combinatului de lianți din Cîmpulung, autorul chemării la întrecere pe acest an adresate tuturor unităților de profil din tară, a furnizat pînă acum suplimentar aproape 14 000 tone de ciment și mai bine de 5 900 tone var. Peste 10 000 tone de ciment, 2 500 tone var, 50 000 mp plăci din azbociment și peste 50 km tuburi pentru irigații a livrat, peste prevederi, co- .lectivul Combinatului de lianți și azbociment din Fieni, care și-a realizat, astfel,, integral angajamentul asumat în întrecerea socialistă pe acest an. (Agerpres)
Producție netă sporităOamenii muncii din unitățile economice ale orașului Brad raportează realizarea sarcinilor de plan la producția industrială pe primii patru ani ai actualului cincinal. Demne de remarcat sînt rezultatele din primele, cinci luni ale acestui an : ei au realizat o. producție netă in valoare, de 8,5 milioane lei, au redus cheltuielile „ de producție pi 3.2 milipanp lei și au obținut beneficii suplimentare in valoare de 2.8 milioane lei. (Sabin Cerbul.

Este neîndoios faptul că abnegația comunistă continuă să fie și pentru timpul nostru o redutabilă forță mo- .ral-politică. Nu-i o virtute pe care se cuvine s-o căutăm numai in cartea de istorie, ci este o trăsătură definitorie pentru fizionomia morală a mii și milioane de oameni, care s-a manifestat și se manifestă atit in im- prejurări excepționale, cit si in situațiile obișnuite ale existenței noastre. Trăsătură ce afirmă cu pregnanță subordonarea conștientă a intereselor personale, intereselor generale — ale colectivității, ale națiunii, trăsătură ce evidențiază prin fapte atașamentul fierbinte al celor ce muncesc față de partid, față de patrie.' Numai astfel ne explicăm hotărirea minerilor, de pildă, de a scoate din adîncuri, în a- cest an, peste prevederile planului, mari cantități de. cărbune. Dar vibran- Produsele întreprinderii de rulmenți din Alexandria sînt bine apreciate de unitățile beneficiare. în fotografie:Foto : E. Dichiseanuun aspect de muncă din această intreprindere

ANII SOCIALISMULUI,
ani de lupta, de muneă, de împliniri

Există, o expresie creată parcă anume pentru a im- bogăți. semnificațiile noțiunii de „șantier" : a pune in operă. Aplicată aici, pe marele șantier „Porțile de Fier II" din insula Ostrovu Mare, expresia înseamnă, printre altele : transformarea „micii Sahare", cum era denumit pină nu de mult acest tărim vitregit, strins intre brațele Dunării, intr-o grădină ; smulgerea acestor locuri din cleștele uitării' și prefacerea lor intr-un mare centru turistic ; stăvilirea valurilor Dunării in turbine care să nască noua stea energetică a țării, aici la 80 de kilometri după vestitele „Porți de Fier I". — unul din marile obiective inălțate in spațiul celor 35 de ani de istorie nouă, socialista, a patriei. Pe scurt, punerea in operă a forțelor in așa fel. incit aici să răsară in anii ce vin Sistemul hidroenergetic și de navigație „Porțile- de Fier II" — rod al muncii creatoare, al colaborării și bunei vecinătăți dintre poporul român și popoarele iugoslave.Trecuse mai puțin de. un an de cind nu mai fusesem in insula-șantier Ostrovu Mare. Schimbările, sint atit

din fața grupului de șantiere, unde incepea împărăția nisipurilor care a dat insulei faima de „mică Sahara", te intîmpină o uriașă hală de oțel și sticlă, adevărată uzină : secția de producție industrială-transporturi. Iar mai departe, în zare, se

stîlpi metalici — palplanșe consolidat'd viitorul „uscat", care va fi incinta hidrocen- tralei.^Cu mai puțin de un an in urmă, scriam despre senzația de temeinicie pe care o imprimă pavilioa- nele-vilă demontabile ale coloniei muncitorești Os-

duiască o populație de a- proape 10 000 de suflete.Mă opresc aici cu lista „punerilor în operă" în mai puțin de un an.— Lista ar putea fi îmbogățită, mă previne tovarășul Favel Misaroș, directorul grupului de șantie-
0 nouă stea energetică 

pe Dunăre
REPORTAJ DE LA PORȚILE DE FIER II

• Insula care devine oraș • „Turnuri Eiffel“ în 
„mica Sahară“ • Un munte va fi excavat și altul - 

turnat în beton

de mari, incit nu mai este de recunoscut acum decit cringul de salcimi. între timp, în insulă am pătruns trecind brațul sting al Dunării pe la Gogoșu, fără barcă, cu mașina, pe un drum obișnuit — digul de aproape o jumătate de kilometru. (In urmă cu un an, oamenii de pe cele douămaluri abia-și auzeau strigătele peste apă). Dincolo de sprinceana de salcimi

inalță ca niște adevărate „Turnuri Eiffel" stilpii de înaltă tensiune, pregătiți să transporte pe magistralele energetice ale țării kilowații ce vor- fi produși la „Por- țile-doi". Pe brațul principal al Dunării, unde cu un an in urmă batardoul amonte abia se incumeta spre mijlocul fluviului cițiva metri, caravane de autobasculante uriașe fac ocoluri largi pină-n inima Dunării, pe digul-potcoavă, descăr- cînd piatră pentru înălțarea batardoului. Iar macaralele așază .in rocă

trovu Mare. încercam sen- , zația unei localități de tip urban. Ei bine, senzația aceasta iți este pe deplin confirmată azi de blocurile din prefabricate (nu pavilioane demontabile, ci blocuri), cu confort orășenesc, de clădirile cantinei (tip „restaurant a-ntîia“) și magazinului universal (tip „autoservire") care au intrat în faza finisărilor, de clădirea școlii de calificare etc. Localitatea de tip urban din insula Ostrovu Mare se pregătește să găz-

re „Porțile de Fier II". De pildă, cu cifrele de proiect adică de plan : excavarea a 13 000 000 mc de pămînt, turnarea a peste 1 800 000 mc de beton, montarea a peste 70 000 de tone utilaje tehnologice și construcții metalice. Adunate toate acestea avem egal hidrocentrala de 432 MW, precum și toate transformările acestor locuri.— De bună seamă, intervine tovarășul Petru Mike, secretarul comitetului de partid, sarcina și menirea șantierului sint de a con

strui obiective economice. Dar, de fiecare dată șantierul construiește inevitabil și ceea ce numim colective muncitorești. îi unește pe oameni prin tot ceea ce inalță ei, prin rigori, răspunderi, prin mindria că generațiile ce vin ii vor pomeni. în momentul cind „punerea in operă" devine cifră de plan îndeplinită, cind locul noroaielor de la începutul lucrărilor il iau scările mărginite de oleandri înfloriți, colectivul acesta se risipește în zeci și zeci de alte șantiere.Cu mai puțin de un an în urmă, tovarășul Petru Mike era gata să convoace „nucleul de bază" al șantierului în sala clubului (acum sediul bibliotecii, devenit neîncăpător). Erau cîțiva oameni cu „universitățile" șantierelor din Bi- caz, Argeș, Lotru. Porțile de Fier I, Cerna... Acum zîmbește sceptic la sugestia unei asemenea convocări. Căci, In răstimp, și-au trecut examenul de admitere în „nucleul de bază" sute și sute de bameni. Se , poate vorbi deja despre începuturile „universității Ostrovu Mare".— Ce-nseamnă a fi admis în „nucleul de bază" ? — l-am intrebat pe maistrul Alexandru Tomici, de la sectorul transporturi.— Un examen, dar ceva mai mult decit profesional, mi-a răspuns. Pentru că, din punct de vedere profesional, oamenii sint toți examinați, înainte de a li
Laurențiu DUȚA(Continuare în pag. a V-a)

Dragi pionieri, școlari, copii ai patriei,Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la crearea Organizației Pionierilor din România, îmi face o deosebită plăcere să vă adresez calde urări de succes și realizări tot mai de seamă în învățătură, în activitățile din timpul liber, in formarea voastră ca viitori constructori ai socialismului și comunismului și să vă doresc din adîncul inimii multă sănătate și fericire.în decursul acestor trei decenii, Organizația Pionierilor, cu ajutorul Uniunii Tineretului Comunist și sub conducerea partidului, a desfășurat o rodnică activitate în rîn- dul copiilor patriei, obținînd realizări de seamă în educarea celor mai tinere generații in spiritul Înaltelor principii și idealuri ale societății noastre, al respectului profund față de poporul în mijlocul căruia s-au născut, față de patria în care trăiesc, față de partidul comunist, al venerației față de trecutul glorios de lupte și jertfe pentru cauza libertății și dreptății sociale și -naționale, pentru neatîrnarea patriei, pentru progres și civilizație. Organizația Pionierilor și-a adus, de asemenea, contribuția la însușirea de către tinerele noastre vlăstare a noilor cuceriri ale științei și tehnicii, la pregătirea lor pentru muncă și viață, pentru a deveni participant destoinici la măreața operă de zidire a socialismului în România.Putem aprecia cu satisfacție faptul că nenumărați dintre pionierii de ieri, dintre copiii care au trecut prin această organizație de-a lungul celor trei decenii, sint astăzi cadre de nădejde ale partidului și statului, specialiști de înaltă competență, militanți activi pentru înfăptuirea Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. Aceasta este o expresie concludentă a condițiilor create de partid și de stat pentru creșterea tinerei generații, a climatului social-politic nou în care se dezvoltă copiii și tinerii patriei, a largilor posibilități de manifestare a elanului și energiei, cunoștințelor și capacității lor creatoare în slujba propășirii poporului. Doresc să relev, cu acest prilej, și aportul deosebit al activiștilor care lucrează în cadrul Organizației Pionierilor, al învățătorilor și profesorilor ce-și desfășoară activitatea nemijlocit în masa largă a copiilor și pionierilor, ‘ și care și-au pus și își pun pregătirea didactică, spiritul organizatoric în slujba dezvoltării sănătoase a tinerei generații, a educării sale pentru a fi demnă de exigențele glorioasei epoci pe care o trăiește România socialistă.Preocupindu-se permanent de dezvoltarea economico- socială a țării, de ridicarea nivelului de trai al poporului, de construirea cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism, partidul și. statul nostru înconjoară cu cea mai caldă dragoste și grijă părintească copiii patriei, tînăra generație, făcind totul pentru a le asigura condiții optime de viață, posibilități neîngrădite de a urca cele mai înalte trepte ale științei și Culturii, de a-și împlini aspirațiile și dorințele cele mai cutezătoare, afirmîndu-se nestingherit in toate compartimentele societății, în întreaga viață social-politică a țării. De asemenea, partidul și statul se preocupă permanent să asigure tuturor fiilor patriei, întregului nostru popor condiții de liniște și pace, astfel ca niciodată noile generații ale României să nu mai trăiască ororile războiului, să nu mai cunoască grozăviile unei noi conflagrații.Putem afirma cu deplin temei că în România de astăzi toți copiii. întregul' tineret trăiește o viață luminoasă și se bucură de perspectiva unui viitor fericit, liber și prosper. Ei dispun de tot ce este necesar pentru a deveni continuatori demni ai măreței opere de transformare revoluționară a societății noastre, constructori capabili ai comunismului in România.Sărbătorirea a 30 de ani de- la crearea Organizației Pionierilor trebuie să fie un prilej de intensificare a activității generale ce se desfășoară în patria noastră pentru educarea copiilor in spiritul concepției revoluționare despre lume și viață a partidului nostru, în spiritul idealurilor socialismului și comunismului. Organizația Pionierilor, școala, cadrele didactice trebuie să acționeze tot mai perseverent pentru educarea copiilor, pentru ridicarea nivelului de pregătire științifică, tehnică, de cultură generală și politică al tuturor copiilor și tinerilor.Mă adresez vouă, dragi copii și tineri din întreaga țară, să nu precupețiți nimic pentru a vă însuși în modul cel mai profund marile descoperiri ale revoluției tehnico- științifice contemporane ! Faceți totul pentru aplicarea hotărîrilor partidului privind îmbinarea organică a învă- țămintului cu activitatea practică, dezvoltați-vă dragostea
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și respectul față de muncă, hotărirea de a fi cît mai folositori patriei, de a deveni constructori pricepuți și entuziaști ai socialismului și comunismului în România. For- mați-vă în spiritul umanismului revoluționar al societății noastre, conturați-vă tot mai clar fizionomia morală a omului nou, aplicați ferm in viață înaltele principii ale eticii și echității socialiste !în felul acesta, dragi “copii, pionieri, tineri veți putea prelua mîine înaltele răspunderi ale dezvoltării țării, veți putea duce mai departe făclia progresului in România, veți putea asigura mersul ferm inainte al patriei noastre spre culmile civilizației comuniste.Anul 1979 a fost proclamat Anul internațional al copilului. Aceasta exprimă preocuparea popoarelor pentru viața și destinul copiilor, ale tineretului, dorința lor arzătoare de a crea condiții tot mai bune pentru existența, pregătirea și afirmarea lor in societate. Este o realitate tristă că in lumea contemporană sute și sute de milioane de copii de pe diferite meridiane ale globului duc o viață grea, plină de privațiuni, se zbat în ignoranță și sărăcie, nu-și pot lumina mintea, nu dispun de posibilitatea de a-și însuși cuceririle cunoașterii umane universale.. Aceasta se dato- rește persistenței unor grave anomalii în viața social-politică a lumii, in dezvoltarea mondială contemporană, care frînează ridicarea nivelului de trai al popoarelor, împiedică valorificarea resurselor și posibilităților fiecărei națiuni pentru a asigiira o viață mai bună maselor largi populare, și în prjmul rînd copiilor și tinerilor. Iată de ce Anul internațional al copilului trebuie să fie un prilej de intensificare a luptei pentru soluționarea problemelor majore ale vieții internaționale de care depind, pînă la urmă, ameliorarea existenței copiilor, crearea unor condiții mai bune de viață materială, de pregătire școlară și ocrotire socială a tinerelor generații de pretutindeni. în acest sens este necesar să se facă totul pentru lichidarea împărțirii lumii în țări bogate și țări sărace și făurirea noii ordini economice internaționale, care să asigure progresul multilateral mai rapid, în special al statelor rămase in urmă, valorificarea bogățiilor lor naționale în vederea ridicării standardului de viață rpaterială și spirituală al maselor, și în primul rînd al tinerilor și copiilor.Asupra dezvoltării economico-sociale a popoarelor, asupra vieții copiilor de pretutindeni, o înrîurire profund negativă are cursa înarmărilor, uriașele cheltuieli ce se alocă din bugetele statelor, din avuția lor națională pentru producerea unor arme de distrugere în masă din ce în ce mal perfecționate. Cel mai bun dar pe care statele, oamenii politici, forțele sociale înaintate îl pot face copiilor lumii în Anul internațional al copilului este oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, reducerea cheltuielilor militare și afectarea unei părți din fondurile eliberate astfel pentru a asigura tinerelor generații posibilitatea de a se bucura de marile cuceriri ale științei și civilizației. Tocmai de aceea, un obiectiv de seamă al politicii internaționale a României îl constituie lupta pentru trecerea la măsuri concrete de dezarmare și repartizare a unei părți din fondurile economisite pentru îmbunătățirea condițiilor de viață materială și spirituală a popoarelor. O asemenea măsură a fost luată de guvernul nostru, majorîndu-se alocația de stat pentru copii din fondurile rezultate prin diminuarea cheltuielilor militare. A face ■ totul pentru viața, libertatea și viitorul fericit al copiilor, a-i pune la adăpost de urgiile războaielor și spectrul distrugerilor provocate de confruntările militare — iată, intr-adevăr, o cauză măreață, căreia trebuie să i se consacre eforturile tuturor națiunilor lumii !România va acționa în continuare, cu toată perseverența și endrgia, pentru a-și aduce contribitția activă la eforturile generale destinate soluționării problemelor complexe ale vieții internaționale. Milităm pentru orientarea potențialului material, științific și cultural al tuturor popoarelor nu în direcția cursei înarmărilor, a cheltuielilor militare, a confruntărilor dintre state, ci a păcii și colaborării. Ne pronunțăm ferm pentru folosirea tuturor cuceririlor civilizației contemporane, a tuturor roadelor create de geniul uman numai și numai in scopul bunăstării și fericirii popoarelor, al făuririi unei vieți mai bune și mai fericite pentru copiii lumii.Doresc să vă adresez încă o dată, dragi copii ai României socialiste, cele mai fierbinți urări de succes în activitatea in cadrul Organizației Pionierilor, in pregătirea științifică și culturală, in educația voastră patriotică, revoluționară, multă prosperitate, sănătate și fericire !
NICOLAE CEAUȘESCU

Carmen VULPE 
clasa a Vili-a,
Școala generală nr. 3, 
Tg. Jiu, județul Gor|

Pionierii — viitorul țării
Cum mi-e dat să mă exprim în ca

litate de... veteran (innumărindu-mă 
eu printre primii — in 1949 — purtă
tori ai cravatelor roșii), mi se pare că 
e nimerit să vorbesc despre pionieri și 
pionierie încă la persoana intii, la un 
timp și el încă prezent. Știam acum 
30 de ani că pionieri sint cititorii in 
stele, inventatorii năstrușnici ori des
coperitorii de teritorii necunoscute. 
Pină intr-o dimineață cind. aliniați în 
careu, noi, cei cițiva elevi ai liceului 
provincial cărora ni se spusese că 
urma să trăim un eveniment deosebit, 
am devenit la rindu-ne pionieri și am 
primit cu emoție și sfioasă incintare 
semnul generoasei investituri : crava
ta de mătase purpurie. Cravată căreia 
i-am tălmăcit in fel și chip simbolu
rile pe care ni se părea că le sugerea
ză, dar pe care n-am văzut-o altfel de
cit colorată de sîngele martirilor nea
mului.

Fiindcă pionieria este o multitudine 
de gesturi virtuale, dar și o perpetuă 
întoarcere în trecut, Ig. pragurile de 
început ale ființei noastre. Pionierii 
sint o întruchipare a memoriei pămân
tului și timpului românesc. Și sint vii
torul acestui timp. Ei vor umple clipa 
cu fiorul unor vise mari, ei vor desă- 
vîrși grandioase proiecte azi abia ima
ginate și, vorbindu-le, ni se pare că 
ascultăm ecouri anticipative.

lată-i : școlari de frunte ori cavaleri 
ai romanticelor vacanțe, sportivi de pe 
acum redutabili, pasionați de penel, de 
vers ori de cîntec.

Ce se leagă de prezența lor fremă
tătoare ?

Ferestrele cărților cu povești, mireas
ma de pline nouă a dimineții orașelor, 
argintul învechit de soare al apelor cu 
pești, tremurul frunzelor, amiaza dulce 
a poamelor, lunecarea smeelor de hîr- 
tie in chip de păsări albe, peste 
cu ierbi aromitoare, clopoțelul 
steagul cu catarg al taberei din 
lumina, bucuria... Da, ei sînt
bucuria. Ceremonialele lor, cu apariții 
vestite de tobe și trompete, aduc în 
ochii privitorilor de pe margine o în- 
rourare care seamănă cu lacrima. Creș
teți, dragilor, cu pașii ritmați de he- 
ralzi, străbateți ani și anotimpuri pen
tru a sluji cu abnegație Tara Români
lor și poporul ei nemuritor ! .

poieni 
școlii, 

munți, 
chiar

Gheorghe TOMOZEI

Meleagul primăverii
Tu, fara mea, meleag al primăverii 
Pămînt iubit, ești darul din străbuni 
Ești gipgășia din albastrul mării 
Și-a florilor ce-n glas tu le aduni

Ești soare cald în roșu miez de vară 
Acestor inimi care bat în cor.
Și ești minunea care-o murmurară 
Codrii și munții din născarea lor

De-am învătat să-fi colorăm privirea 
Cu iapte demne și cu visuri mari, 
E c-am deprins să-fi dăruim iubirea 
Acestor ani de iapte făurari.

Noi aparținem gliei romănești 
Acestei flori care-a rămas curată 
Si vrem ca tu mereu să înflorești. 
Să știe despre tine lumea toată
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Eroism
Noapte. Operatorul chimist 

Moise Piticaș — de la Combina
tul chimic din Făgăraș — trece 
in rondul său pe la fiecare uti
laj tehnologic, să-i controleze 
starea si funcționarea. La unul 
din reactoare i se pare că dis
tinge un zgomot suspect, abia 
perceptibil. Să anunțe conducă
torul schimbului III ? Dacă 
intre timp se și întîmplă 
ceva Ireparabil ? Soluția nu 
poate fi decît una : intr-o frac
țiune de secundă oprește insta
lația, apoi — pericolul fiind în
depărtat — anunță și cheamă pe 
cine trebuie. Verificarea ulte
rioară avea să confirme că, in
tr-adevăr, apăruse o defecțiune 
care, nedescoperită la timp, ar fi 
produs o gravă avarie. Moise Pi
ticaș a fost felicitat, premiat și 
dat ca exemplu întregului com
binat pentru prezența sa de spi
rit, pentru simțul de răspundere 
și curajul de care a dat dovadă. 
„De fapt, pentru conștiinciozi
tate profesională" — a precizat 
el, cu modestie.

Nadia 
la Mamaia

De cîteva zile, mai exact din 
13 iunie, la complexul „Meri
dian" din Mamaia e o forfotă 
neobișnuită. Sumedenie de feti
țe, băiețași, tineri și tinere, oa
meni de toate vîrstele, cetățeni 
români ori străini veniți la 
odihnă se-nvîrt prin fața ho
telului, prin hol ori prin res
taurant, așteptînd să treacă Na
dia Comăneci și să-i „striulgă" 
un autograf. Aflată aci pentrp o 
scurtă perioadă de refacere — 
cu mamă, tata și frățiorul 
Adrian — tăcută și liniștită cum 
este, nu prea se simte la largul 
ei înconjurată și asaltată de 
mulțime din clipa cind iese pe 
ușa camerei și pină cind se 
întoarce ostenită de soare, mare 
și... interviuri. Dar Nadia su
portă cu stoicism celebritatea. 
„Oricum, e mai ușor ca la -Cupa 
mondială»" — a declarat ea, cu 
umor.
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„Mircea"!
Bricul ,,Mircea" — cunoscuta 

navă-școală căreia oaspeții li
toralului îi admiră deseori de 
pe țărm silueta elegantă — a 
plecat zilele acestea intr-o altă 
cursă lungă : prin Marea Nea
gră, Marea Mediterană și Ocea
nul Atlantic. La bordul bătri- 
nului, dar mereu tînărului vas 
clasic (cu pinze, dar și cu mo
tor) se află acum, pentru in
strucție, o nouă promoție de 
studenți ai Institutului de mari
nă „Mircea cel Bătrin" din Con
stanța. Este a 40-a generație de 
„lupi de mare" pe care bricul 
„Mircea" îi poartă pe drumul 
marilor încercări la capătul că
rora ii așteaptă gradul de ofițer 
de marină. De aici, o caldă și 
tradițională urare tuturor: „Vînt 
bun, din pupa, și să vă întoar
ceți cu bine !“

Cum spune 
proverbul

S-a întîmplat în Cluj-Napoca, 
la unul din matineele Circului 
de Stat. Cea mai mică dintre 
cele două fetițe cu care o mamă 
venise la spectacol se chinuia 
pe scaun, tușea intr-una și avea 
ochii injectați — semn că era 
bolnavă. „Nu e bine că țineți 
copila aici, intre sute de copii, 
se chinuiește și ea și-i poate 
contamina pe ceilalți" — o în
vață de bine un vecin de stal. 
Nervoasă, mama ii răspunde 
scurt : „Si ea s-a îmbolnăvit de 
la alții" ! O atitudine de mamă... 
vitregă cu alți copii ! Atitudine 
care trebuie să dea de gindit ori
cărui părinte, in situații simila
re ! Fiindcă, așa cum spune pro
verbul, „Ce ție nu-ți place"...

Tot alcoolul...
Oricine știe că un șofer care 

a consumat băuturi alcoolice nu 
mai are voie să se urce la vo
lan. Dar nici cu bicicleta nu 
este permis să circuli într-o a- 
semenea stare. Din aceleași mo
tive ! Tinărul Iahor Chirica din 
Tirgu Frumos a nesocotit aceas
tă restricție și, turmentat fiind, 
a pornit-o pe șosea cu bicicleta 
ca , în cursele sportive. Beția al
coolului și beția vitezei i-au în
tunecat privirile și n-a mai vă
zut indicatorul „Stop" la o in
tersecție : s-a izbit de o auto
furgonetă, care traversa în mod 
legal și s-a accidentat foarte 
grav. Pină la spital a decedat, 
plătindu-și nesocotința cu pro- 
pri.a-i viață.
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

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

înalță solicitudine

Cartierul 1 Mai din Bacău datează de 20—25 de ani. Aici și-au construit case proprietate personală oameni ai muncii — care lucrează în întreprinderi din oraș — pe bază de autorizații de construcții, avind toate aprobările organelor locale de stat. Casele sînt ca și noi, bine îngrijite, frumoase, situate la o dis- tanță de 8 metri una de alta, pe străzi drepte și asfaltate, in conformitate cu planurile aprobate prin autorizații — se arăta într-o scrisoare, semnată de mai multi locuitori, adresată 'conducerii partidului nostru.„Cu toate acestea, unele dintre ele sînt propuse pentru demolare deoarece așa prevede planul de sistematizare a municipiului. Noi propunem să se reanalizeze această situație și, procedindu-se cu grija necesară, să se vadă dacă nu este posibil ca locuințele noastre. în care ne simțim foarte bine, să fie evitate de la demolare".Scrisoarea a fost încredințată spre soluționare conducerii Comitetului

pentru problemele consiliilor populare. In raportul de cercetare se precizează că un colectiv de specialiști de la Comitetul pentru problemele consiliilor populare și Comitetul executiv al consiliului popular județean Bacău au analizat la fața locului cele relatate, consta- tînd următoarele : se confirmă faptul că prin detaliul de sistematizare elaborat pentru zona străzilor Prelungirea Bradului, Vrancei. din cartierul 1 Mai din municipiul Bacău, sînt afectate 9 locuințe ce aparțin unor locuitori din grupul celor 30 de semnatari ai scrisorii. Prin verificarea făcută la fața locului s-a constatat că cele 9 locuințe sînt noi și in stare de întreținere bună. Ca urmare, au fost reconsiderate prevederile detaliului de sistematizare în zona respectivă, evitîndu-se de la demolare cele 9 locuințe.în încheierea raportului de cercetare se precizează că petiționarii au luat cunoștință de răspuns, pentru care au adresat calde mulțumiri conducerii partidului.
Verificare temeinică, măsuri

eficiente
Mai mulți oameni ai muncii de la Combinatul petrochimic Pitești — instalația de oxid de etilenă și glicoli — solicitau, într-o scrisoare adresată conducerii partidului, re- analizarea remunerării lor. care este la nivelul laboranților și al operatorilor, ceea ce nu corespunde cu condițiile lor de muncă.Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale precizează în raportul de cercetare a acestei cereri că a efectuat analiza împreună cu activiști ai Consiliului Central al U.G.S.R., cadre de ia Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Muncii. Centrala industrială de rafinării și petrochimie, Centrul sanitar antiepidemic Argeș și Inspectoratul județean de protecție a muncii. A rezultat că, într-adevăr, personalul muncitor de la această instalație nu a beneficiat pină în prezent de sporuri speciale și nici de o grupă superioară de muncă la pensionare. Or. buletinul de expertizare elibe

rat de organele de stat competente arată că condițiile de muncă existente dau dreptul la aceasta. în consecință, incepînd de la 1 iunie 1979 personalul muncitor de la instalația menționată va beneficia de sporul cuvenit. Aprobarea acestuia întrunește condițiile legale prevăzute în anexa XIV/13 la planul național unic pe anul 1979. De asemenea, personalul acestei instalații va beneficia de grupa a II-a de muncă pentru pensionare, întrucit instalația la care lucrează este cuprinsă în anexa la Decretul 215/1977 și sint întrunite condițiile din ordinul comun 210/1977 al U.G.S.R.. Ministerului Muncii și Consiliului sanitar superior.în încheierea raportului de cercetare se subliniază că problemele sesizate au fost discutate la comitetul de partid al combinatului. în prezența mai multor semnatari ai scrisorii, care s-au declarat mulțumiți cu modul de soluționare.
Pentru reeducarea... unor educatori

într-o scrisoare primită la conducerea partidului nostru, contabi- lul-șef al Liceului agroindustrial din orașul Făgăraș, Andrei Ciurilă, iși exprima nemulțumirea față de modul în care inspectoratul școlar ju
dețean a finalizat cercetarea sesizării sale cu privire la abaterile ce au avut loc în cadrul acestui liceu.De data aceasta, scrisoarea a fost cercetată de Comitetul județean Brașov al P.C.R. care, în referatul
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Curat 
chilipir!

In apropierea unui atelier de 
bijuterii din Constanța — chili
pir mare. Lucia Diaconescu din 
București avea pentru fiecare 
amator cite o pereche de veri
ghete la prețuri convenabile.

— Aur curat, 14 carate, cine 
nu crede mergem alături la „Bi
juteria" și se convinge

Amatorii cumpărau obiectele și 
plecau, dar în foarte scurtă 
vreme acestea înverzeau pe de
get. Misterul a fost descoperit 
repede de organele de miliție : 
după verificare ofertanta le în
locuia repede prin altele din 
bronz. Nu-i credeți pe vinzătorii 
de „chilipiruri", dați-i pe mina 
celor ce pot să-i vindece !

Gheoruhe MITROI 
cu sprijinul corespondenților
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L „Scinteii"

întocmit, subliniază că, într-adevăr, la această unitate școlară s-au plătit unele ore neefectuate, s-au folosit metode nepedagogice în activitatea educativă cu elevii, s-au comis abateri de la disciplina muncii pentru a căror lichidare s-au luat măsuri la vreme.Or, măsurile, așa cum preciza autorul sesizării, fiind prea puțin severe față de gravitatea faptelor constatate, s-au dovedit ineficiente. în liceu există și în prezent o stare tensională, ca urmare a refuzului directorului de a mai colabora cu contabilul-șef. fiecare căutind să găsească noi dovezi sau adepți, fapt care generează dezbinare și indisciplină în rîndul oamenilor muncii de Ia liceu,/cit și în rindurile elevilor.După cum aflăm din răspuns, organizația de partid a liceului a manifestat o atitudine de toleranță, iar secretarul biroului organizației de bază, profesoara Gabriela Chima. a fost doar „indignată" de faptul că se fac sesizări. In general, în preocupările organizației de bază de la acest liceu nu s-au înscris probleme privind climatul de muncă, dezvoltarea spiritului partinic, de control și exigență, ci mai mult aspecte de ordin profesional. O răspundere revine și biroului comitetului orășenesc de partid, care, in loc să se fi

informat temeinic, la fața locului, despre situația din liceu, s-a mulțumit doar cu cele aflate întîmplă- tor sau din diferite relatări și. pe această bază, a atras atenția celor implicați și biroului organizației de bază.finind seama de toate acestea, e-au adoptat următoarele măsuii : eliberarea din funcție a directorului liceului, Ioan Burlea. și discutarea sa in organizația de bază ; discutarea în organizația de partid a maistrului-instructor Ion Stingă și a celorlalți membri de bază care manifestă .abateri de la normele eticii și echității socialiste, de la cerințele profesiei de educator : desfacerea contractului de muncă pedagogului Ion Gecova și bucătarului Viorel Popa — vinovați de repetate abateri în muncă ; discutarea in cadrul biroului Comitetului orășenesc de parțid Făgăraș a modului necorespunzător de abordare a problemelor apărute la această unitate școlară. Comitetul județean de partid, se subliniază în încheierea răspunsului, va controla îndeaproape modul în care Inspectoratul școlar județean și Direcția județeană a . agriculturii acționează pentru instaurarea unui climat de muncă corespunzător la Liceul agroindustrial din Făgăraș, pentru îmbunătățirea activității de instruire și formare a tineretului școlar.
Unde duce excesul^ de îngăduință

Două probleme erau sesizate într-o scrisoare trimisă C.C. al P.C.R. : în primul rind, faptul că Dumitru Buzamăt, secretarul comitetului comunal de partid și prima; rul comunei Iana din județul Vaslui, a încasat de la cetățeni din comună sume de bani în contul contribuției fără a emite chitanțe și fără evidențierea lor la contabilitate, precum și alte acte de necinste și abuzuri. In legătură cu acest aspect Comitetul județean Vaslui al P.C.R. precizează că verificarea s-a făcut de un colectiv de activiști de partid și de stat de la județ, care a constatat veridicitatea afirmației. Primarul comunei a încasat ilegal suma de 8 400 lei fără a elibera chitanțe și nu a depus-o la casierie: Dar el a mai făcut și alte matrapazlîcuri. între altele a ridicat de la cooperativa de consum din localitate mobilier și îmbrăcăminte în valoare de 24 000 lei, fără a întocmi acte legale de vînzare-cumpărare. De asemenea, a folosit în interes personal un tractor de la secția mecanizare, căruia, conducindu-1 personal, i-a produs avarii, scoțîndu-1 din producție cîteva zile. Nu a suportat însă cheltuielile pentru reparații. Tot în legătură cu această primă problemă, în răspuns se apreciază că faptele comise sint grave, motiv pentru care secretariatul comitetului județean a

hotărît eliberarea lui din funcția ,de secretar al comitetului comunal de partid, recomandînd și revocarea din funcția de președinte al biroului executiv al consiliului popular comunal, obligarea sa Ia restituirea sumelor de bani însușite ilegal și discutarea în plenara comitetului comunal de partid, care a adoptat măsuri corespunzătoare.în al doilea1 rînd, in sesizare se afirma că despre toate acestea s-a scris unor organe județene, dar nu s-au luat măsuri. La acest al doilea aspect al sesizării, răspunsul nu face însă nici un fel de referire. Or, faptul nu este atît de neînsemnat incit să se poată trece cu vederea. Mai întii pentru că partidul cere organelor de partid și de stat să verifice toate afirmațiile din sesizări, in scopul cunoașterii realității și luării unor măsuri în concordanță cu realitatea. în cazul de fată urma să se știe ce s-a făcut cu sesizările respective, cine se face vinovat de nerezolvarea lor la vremea respectivă, îngăduindu-i primarului să comită alte abateri. Nu este lipsit de importanță faptul că, dacă s-ar fi luat măsuri la timp, nu s-ar fi ajuns la această situație. Argumentele pledează în favoarea clarificării și acestui al doilea aspect al respectivei scrisori.
Neculal ROȘCA

INVITAȚIE LA DRUMEȚIE 
PE FRUMOASA VALE A OLTULUIValea Oltului este una dintre cele mai căutate „oaze" de sănătate și odihnă. Aici, pe o rază de 15ț-20 km în jurul orașului Rm. Vîlcea sint concentrate, într-o buclă a defileului Oltului, nu mai puțin de cinci stațiuni : Călimănești, Căciulata, Olă- nești, Govora și Ocnele Mari. Toate binecunoscute pentru calitățile lor terapeutice în tratarea a numeroase boli. în special reumatismale. De la tovarășul Gh. Sandu, directorul O.J.T. Rm. Vîlcea, aflăm că anul acesta turiștii vor face cunoștință cu o importantă premieră lă capitolul bază materială — cel de-al treilea hotel balnear al renumitului complex Călimă- nești-Cozia-Căciulata, cel mai mare și mai modern edificiu de sănătate de acest fel din stațiunile noastre montane. Dar înnoiri importante s-au produs în toate unitățile O.J.T. Vîlcea. Pentru întreținerea și gospodărirea lor, pentru creșterea gradului de confort s-au cheltuit — in vederea pregătirii actualului sezon turistic de vară — aproape 5 milioane lei. Cochetele vile dm Olănești, în culori proaspete, arată ca noi. ,Deși stațiunile de pe Valea Oltului, care dispun de o capacitate to

tală de cazare de peste 7 000 locuri, au un profil balnear, ele oferă — datorită cadrului natural în care se află — și excelente condiții de odihnă și drumeții montane. Pentru a răspunde și acestor cerințe, O.J.T. Vîlcea și-a completat în decursul anilor baza materială și cu unități de cazare destinate acestui scop. Hanul de la Căciulata, cabanele de pe muntele Cozia și ce!e trei popasuri turistice — fiecare "u posibilități de cazare ■ — sînt tot atîtea gazde primitoare pentru cei care le solicită. O invitație specială : cura de salină în ștrandul de la Ocnele Mari. Aceasta se numără printre puținele baze de agrement și tratament de acest fel din țară. Aici, datorită gradului mare de sa- linizare a apei, toată lumea „știe" să înoate, pentru că „valurile" țin la suprafață și pe necunoscători.Ciți oaspeți este pregătită să primească anul acesta Valea Oltului ? Conducerea O.J.T. Vîlcea. e de părere că numărul acestora se va ridica la peste 300 000. Cei mai mulți vor fi oameni ai muncii veniți aici să-și refacă forța de muncă și să-și îngrijească sănătatea. (P. Constantin).In fotografia de sus : Imagine din valea Lotrului, de la Voineasa.
Tragere excepțională LOTOAdministrația de Stat Loto- Pronosport organizează marți 26 iunie a.c. o tragere excepțională Loto, la care se atribuie in număr nelimitat : ’ autoturisme„Dacia 1 300" și „Skoda 120 L“, cîștiguri în bani de 50 000. 25 000, 10 000 lei etc., excursii atractive în R.D. Germană sau R.P. Polonă. Tragerea constă din cinci extrageri în două faze, cu un total de 42 de numere. Partici

parea se face pe bilete de 5 sau 15 lei varianta, acestea din urmă avînd drept de cîștiguri la toate extragerile. Se poate juca și in cotă de 25 la sută.Ultima zi pentru procurarea biletelor — luni 25 iunie 1979. Agențiile Loto-Pronosport oferă participantilor prospectul acestei interesante trageri, precum și bilete gata completate.

„SCINTEIA“ pe urmele „SCÎNTEII“

încă o intervenție 5-aO pentru
limpezimea apelor Snagovului

For mai fi necesare și altele?începînd din iunie 1972, ziarul nostru a publicat un șir de anchete care avertizau asupra pericolului grav pe care îl prezenta crescătoria de porci din Periș pentru apele Snagovului — binecunoscută zonă de agrement și turistică de la porțile Capitalei. în urma apariției articolelor, au fost luate o seamă de măsuri vizînd rezolvarea definitivă a problemei poluării lacului, făcîndu-se in acest scop importante investiții.-La cinci ani după publicarea primei anchete. respectiv în ziarul din 26 iunie 1977, criticam însă ritmul de melc și calitatea nesatisfăcătoare în -care se desfășurau uhele lucrări. Ca urmare a acestor intervenții, pericolul de degradare a lacului SnagoV a fost stopat, dar nu înlăturat. Pe ce se întemeiază această apreciere ? După o perioadă de ameliorare a calității apelor se constată,, de doi ani încoace, din nou fenomene de... degradare. Dacă acestea nu vor fi oprite — afirmă răspicat specialiștii — s-ar putea ajunge la compromiterea totală a calității apelor lacului Snagov.— Este în curs de accentuare perturbarea echilibrului natural al bazinului Snagov — afirmă biologul Gabriela Paladian, de la Oficiul de gospodărire a apelor Ilfov. Controlul calității apelor se face de cîțiva ani în mai multe .puncte. în- tr-unul din acestea, numit „Antena" — situat în apropierea stă- vilarului ce desparte apele lacului Tincăbești de cele ale Snagovului — regimul de oxigen este deficitar în straturile /ie profunzime ale lacului și suprasaturat la suprafață, ceea ce face ca apa să aibă un conținut excesiv de nutrienți și de încărcare organică. Ca urmare, vara, biomasa ce se dezvoltă este foarte mare, iar transparenta apei este cu totul șl cu totul redusă.Cauzele acestui fenomen sînt cunoscute. Ne-am referit anume Ia punctul „Antena", deoarece el dovedește că un important aport de nu- trienți și încărcare organică provine din lacurile văii Snagovului in care se practică, și nu în regim natural, piscicultură furajată. înrăutățirea calității apei s-a remarcat încă din primăvara anului 1966, deci înainte de apariția crescătoriei de porci din zona Periș, însă după înființarea amenajărilor piscicole ea s-a înrăutățit continuu. Deși s-au luat măsuri ca apele uzate de la crescătorie, •după epurare, să fie dirijate în lacul Căldărușani, accidental — la anumite intervale — ele afectează și Snago- vul. (în acest an, la 3 mai inspectorul Ilie Girbaciu a aplicat o amendă contravențională doctorului Dragoș Aldea, pentru că apele de la ferma de porci pe care o conduce au ajuns în valea Snagovului).Ca urmare a neexecutării unor lucrări edilitare, apele de canalizare de la 12 blocuri, un spital și o școa

lă din localitatea Periș, precum și o bună parte din apele incomplet epurate de la ferma de păsări nr. 1 a Stațiunii centrale de cercetări avicole deversează în aceeași vale, determi- nind poluarea acesteia. Dar, din păcate, lucrurile nu se opresc aici. Există și alte surse de poluare riverane, cum sînt puțurile absorbante neîntreținute- și nevidanjate corect, canalizarea cu dotări incomplete a unor grupuri de vile sau unități de servire — hoteluri, căsuțe, restaurante — la care se adaugă fertilizatorii și insectofungicidele folosite in agricultură. Analiza făcută repetat apelor în diferite puncte a- testă originea și existenta acestor impurificatori și a altora.— Și nu se iau nici un fel de măsuri de păstrare și protejare a acestei nestemate a naturii, cu valori turistice și de agrement excepționale ?— în ce ne privește acționăm în acest sens — afirmă inginerul Adrian Corda. de la Oficiul de gospodărire a apelor Ilfov. încă din 1975, O.G.A. Ilfov și Institutul de cercetări și proiectări pentru gospodărirea apelor, în „Studiul preliminar privind protejarea și îmbunătățirea calității apei lacului Snagov", au propus : a) sistarea imediată a evacuării de către riverani a apelor uzate, neepurate, în bazinul Snagov ; b) interzicerea imediată a furajării iazurilor piscicole din amonte și a- doptarea altor tehnologii de creștere a peștelui ; c) măsuri pentru reglarea nivelului apei lacului Snagov, care să permită golirea parțială a acestuia odată cu realizarea unor lucrări in vederea primenirii periodice a apelor Iacului ; d) executarea ,in conformitate cu „Studiul de sistematizare a zonei Snagov" a canalizării apelor uzate provenite de la obiectivele situate pe cele două maluri ale lacului.Soluții au fost deci propuse. Dar unele s-au realizat, altele nu. Mai mult, principalele lucrări și măsuri care au in vedere sistarea aportului de substanță organică in lac și de care depinde Însănătoșirea apelor sale nici n-au tnceput.Este bine că apele lacului Snagov sînt ținute sub strictă observație, că se fac frecvent controale asupra calității lor, că se efectuează diferite studii, că unități din subordinăa Consiliului Național al Apelor au început lucrări tehnice care să permită parțial primenirea apelor. Este însă cu totul de neînțeles de ce se tărăgănează soluționarea principalei probleme — protejarea lacului împotriva pătrunderii unor substanțe organice poluante. Or, în această situație, treburile nu se rezolvă cu cite o amendă contravențională ocazională dată piscicultorilor (iazurile nu au autorizație de funcționare I) sau unor administratori riverani neglijenți.
Al. PLAIEȘU

—- - - - - - - - - -  Anchetă in unități de alimentație publică din județul Prahova - - - - - - - - - - - - - -

Cind in locul frigiderelor 
îngheață... spiritul gospodărescExact în urmă cu un an, tot pe vremea cind canicula începuse să-și arate întreaga forță, am întreprins o anchetă prin unitățile de, alimentație publică din județul Prahova pentru a vedea cit de pregătite sint ele să „combată" — cu mijloacele tehnice de care dispun — consecințele căldurii. Am revenit zilele trecute pe urmele respectivei anchete spre a constata de data aceasta ce-au învățat organizatorii comerțului din critica făcută anul trecut și cit de bine s-au pregătit să apere de efectele căldurii atit produsele alimentare, cit și pe consumatorii lor.Trecem mai intii prin restaurante, cofetării, laboratoare și bucătării ale oficiului județean de turism. Fie că este vorba de unități mai mari sau mai mici, toate sint dotate cu instalații frigorifice — în total 280, de la agregate complexe de mare capacitate pînă la obișnuittil frigider. Așadar, o dotare bună, o bază materială excelentă 1 Cum este folosită ?...Ne aflăm la complexele „Berbec" și „Prahova" din Ploiești. Oamenii de aici, ca adevărați gospodari ce sint, au luat măsuri ca toate sistemele de produs frig să-și facă datoria. „Avem un program riguros de economisire a energiei electrice" — ne spune tovarășul Ion Stan, responsabilul restaurantului „Prahova". Orice kilowatt-oră economisit este valoros.

Dar utilizarea economică a instalațiilor nu înseamnă că ele trebuie mai mult să stea decît să funcționeze. Dimpotrivă, pot fi realizate economii prin curățirea zilnică de gheață a frigiderelor, prin așezarea lor cit mai departe de sursele de căldură. Nicolae Rădules- cu, responsabilul de la „Berbec", se ocupă și el personal de felul în care

tele, nedezghețate la timp, au ajuns să producăr.'. plus 15 grade 1 Surpriza cea mai mare am avut-o găsind un agregat frigorific de mare capacitate alimentat cu... blocuri de gheață. Agregatul era, totuși, legat la... priză. De ce 7 Doar așa, de dragul de a consuma energie electrică I „N-am avut ce pune în el și am așezat cîteva blocuri de ghea

metrul arăta... plus 20 de grade. Nici mașina de fabricat înghețată a cofetăriei nu funcționa. Sîntem informați că frigotehnistul Dumitru Lache, de la filiala Cîmpina, este solicitat de unitatea din Băicoi de o săptămînă să vină să repare agregatele. Dar răspunsul său e invariabil același : „Așteptați, n-a luat cofetăria foc. Am să
• Cum se transformă unele răcitoare în cuptoare • Agrega
tele frigorifice servesc la conservat... gheața ? • Cu rafturile 
goale, dar în contact la priză • Consumul de energie și igiena 

alimentelor

sint exploatate agregatele, pentru a se putea păstra cit mai bine alimentele, pentru a se asigura igiena alimentației.Dacă la aceste două unități cele spuse se reflectă în calitatea produselor, in grija față de consumator, în alte locuri una ni s-a spus și alta am constatat.— Utilizați rațional agregatele frigorifice ? — îl întrebăm ne bucătarul-șef, Petre Botoacă, de la complexul de alimentație publică Brează.— Auzi întrebare ! Păi cum s-ar putea altfel pe căldura asta ?Confruntăm cele spuse cu realitatea și ce constatăm ? Unele dulapuri frigorifice nu au termometre. incit capacitatea de răcire se măsoară... ochiometric. Al

tă ca să nu stea gol. Știți, vin controale și ne sancțio- nează dacă ne găsesc cu agregatele nefolosite" — se justifică bucătarul-șef.O situație similară întîl- nim și la restaurantul „Muntenia" din Cîmpina. Aici, frigidere goale funcționează din plin, camere mari frigorifice sînt așezate chiar lîngă sursa de foc a bucătăriei și a laboratorului de patiserie parcă anume pentru a nu mai avea forța de răcire....Restaurantul „Paralela 45“ — Băicoi. Din cinci camere frigorifice numai una funcționa la data anchetei noasti e. Celelalte erau defecte, nimeni nu se îngrijea de repararea lor. Am deschis frigiderul „bun". Am pus ghilimele deoarece Înăuntru termo

vin eu cind pot". Nici merceologul de la această filială, Alexandru Buzățo- iu, pe care l-am găsit con- trolînd „pe terenul" din birou tot felul de hîrtii, nu s-a arătat prea impresionat de cele constatate de noi.Pe măsură ce ne îndreptăm spre munți, crește parcă și spiritul de răspundere al organizatorilor alimentației publice. La Sinaia vizităm complexul „Montana". în laboratorul de cofetărie (șef — Aurel Oceanul toate agregatele sînt foarte curate și cu temperaturi corespunzătoare. Se observă ușor grija atît pentru folosirea lor economică, cît și pentru calitatea produselor oferite consumatorilor. Nu ne-a scăpat neobservată însă neglijența unor ospătari care uită

să închidă dulapurile frigorifice după ce-și iau apa minerală sau răcoritoarele. Ca și cum după aceea instalațiile respective n-ar mai trebui nimănui. Nu în- tîmplâtor răcoritoarele sint uneori calde și. firește, consumatorii nemulțumiți. Asemenea fapte, cu consecințe negative și pentru economie și pentru consumatori, am întilnit și la complexele hoteliere Sinaia și Palas, la' hanul „Vadul Cerbului" din Bușteni, la unele cabane din platoul Bucegilor.Ce concluzii se impun din cele relatate ? Prima ar fi că neregulile semnalate de noi anul trecut continuă să persiste. Șl ista cu atit mai grav, cu cît cu numai trei ani în urmă, la Ploiești, a existat o abatere inadmisibilă de la normele de igienă alimentară soldată cu o toxiinfecție. Cauzele' de atunci au fost multiple, dar n-au lipsit din rîndul lor nici cele referitoare la folosirea instalațiilor de conservat alimentele. A doua se referă ia slabul control exercitat atît de conducerile unităților, cît și de organele de resort ale statului. Agregatele frigorifice funcționează pe bază de norme și legi, și la respectarea acestora trebuie să vegheze, în primul rind. organele însărcinate cu apărarea regulilor de comerț, a sănătății publice. Alte comentarii ar fi — credem — de prisos.
Constantin CĂPRARU 
Constantin PRIESCU______ I
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Acum, în agricultură, este urgentă

ÎNCHEIEREA recoltării orzului
Pini ieri, potrivit datelor furnizate de Mi

nisterul Agriculturii și Industriei Alimentare, 
orzul a fost recoltat de pe 210 800 hectare. 
In unitățile agricole de stat și cooperativele 
agricole din județul Constanța, precum și in 
cooperativele agricole din județul Brăila, a- 
ceastă lucrare s-aîncheiat. Secerișul este avan-

sat și în județele Ialomița, Teleorman și 
Buzău. Deși este situat intr-o zonă cu ace
leași condiții climatice ca și județele amin
tite mai sus, iar orzul s-a copt, în județul 
Ilfov recoltarea a întîrziat, execuți nd u-se 
numai pe 73 la sută din suprafețele culti-

vate in întreprinderile agricole de stat și co
operativele agricole. Este necesar ca în acest 
județ și in altele, unde orzul este copt, să se 
acționeze ferm pentru încheierea recoltării în 
timpul cel mai scurt, evitindu-se astfel 
orice pierderi.

Un raid fotografic în județul ILFOV, unde, comparativ cu 
alte județe din sudul țării, recoltarea este întîrziată

spune cuvîntul hărnicia

in ludețul Ilfov, numeroase unități agricole au încheiat secerișul orzului. Printre acestea sint cooperativele agricole consiliile unice agroindustriale
Ghiselet, Sărulești, Frăsinet, Chirnogi, Horia, I.A.S. Oltenița, Giurgiu, Adunații Copăceni. în ritm intens se lucra și în lanurile I.A.S. Belciugatele. unde întreaga 
producție este livrată pentru sămînță, iar mecanizatorii Ion Doman, Paul Vangaș, Dan Dumitru, Ion Chiriloiu, Teodor Soare „bat" zilnic peste 40 tone de orz 

fiecare

Combinele încremenite Cinci slăbește organizarea,
se... îngrașă așteptarea

Termenul intrării în funcțiune se apropie
dar este periclitat de întîrzierea utilajelora muni- in con-Pe platforma industrială cipiului Tg. Mureș se află strucție instalația pentru fabricarea materialelor rată cel mai investiții al cincinal. Iată te : mai întii, volumul lucrărilor prevăzute la nivelul acestui an au o pondere de 14 la sută in planul de investiții pe ansamblul județului ; în al doilea rind, odată finalizat, noul obiectiv va produce, pentru prima dată in țară, material fotosensibil de diverse tipuri : filme medicale, pelicule cinematografice, hirtie fotografică în alb-negru și alte sortimente.Potrivit planului, termenul de punere în funcțiune este 31 decembrie a.c. Dată fiind complexitatea lucrării, a rămas un timp relativ scurt pină la scadență. Ce relevă analiza stadiului de realizare a investițiilor pe acest șantier ? Facem o precizare : din diferite motive — insuficienta pregătire a investiției, predarea cu întîrziere a unor proiecte de bază (proiectant general — Institutul de inginerie tehnologică și proiectare pentru industria chimică București) — lucrările au demarat cu o mare întîrziere față de grafic. Practic, au început în trimestrul IV 1977, eu un an mai tîrziu față de plan. Pentru recuperarea restanțelor și respectarea termenului de punere jn funcțiune, Comitetul județean de partid Mureș al P.C.R. urmărește îndeaproape mersul lucrărilor și a stabilit un cuprinzător program de măsuri tehnico-organizatorice și politico-educative. Efectul : de la o lună la alta s-a înregistrat o creștere susținută a ritmului de execuție a lucrărilor de construcții-montaj.— Ca urmare a accelerării ritmului de lucru — ne relatează inginerul Foii Csaba, șef de șantier — lucrările de construcții și montaj sînt executate în proporție de 90 la sută. Este vorba, în principal, de turnul de emulsie înalt de 54 m, secțiile de turnare, uscare, stația de epurare, de depozite și utilități. Drept care apreciem că la finele lunii iunie putem începe spălările, ajustările și rodajele mecanice Ia unele instalații.Există suficiente temeiuri că eforturile constructorilor și montorilor vor fi încununate de succes. De pildă, proiectantul a acționat stăruitor pentru scurtarea duratelor lu-' crărilor, prin aplicarea unor soluții constructive și tehnologice de execuție moderne, care să ducă la economisirea unor importante cantități de materiale. Iată un exemplu : transformarea soluției inițiale proiectate, la construcția turnului de emulsie, din sistemul monolit în sistem prefabricat. Avantajele : termenul de execuție a fost scurtat cu 50 la sută, gconomisindu-se, totodată, circa 800 mc material lemnos, utilaje

fotosensibile, conside- important obiectiv de județului în actualul numai două argumen-
de altă parte, suspendat siși forță de muncă. Pe aplicarea unui cofraj echilibrat cu contragreutăți a avut ca efect creșterea vitezei de execuție a diafragmelor interioare. Aceste soluții (și nu numai ele) au dus la recuperarea parțială a rămînerilor în urmă cauzate de demararea cu întîrziere a investiției. Soluționarea în timp util a celorlalte probleme care determină înscrierea In graficele de execuție impune acțiuni operative, convergente din partea tuturor factorilor. Despre ce este vorba ?— Respectarea termenului de punere in funcțiune — ne spune inginerul Dan Cuibuș, șeful lotului montaj — este condiționată intr-o măsură hotăritoare de furnizori, cei care trebuie să ne livreze ritmic și integral utilajele contractate. Lista utilajelor care urmează să fie primite (unele cu termen scadent incă in luna martie) conține circa 300 poziții. între altele, este vorba de : două conveioare de depozitare, piesele de fixare pentru 16 conveioare depozitoare, 29 conveioare cu role de transport, 6 translatoare de vase (furnizor: întreprinderea „Unio“ Satu Mare) ; grupurile ventilatoare de la turnurile de răcire (furnizor : întreprinderea de ventilatoare București), două filtre-prese, in greutate fiecare de 15 tone (furnizor : întreprinderea „Independența**- Sibiii) ș.a.în actualul stadiu de execuție — precizează Viorel Cacoveanu, secretarul comitetului de partid de pe platformă — importantă este și livrarea în timp util a circa 50 tone vopsele necesare finisării unor suprafețe insumînd 100 000 mp și completarea efectivelor existente cu încă 30 zugravi-vopsitori.Cu toate greutățile întimpinate încă pe șantier, muncitorii și specialiștii cu care am stat de vorbă au fost de părere că sînt condiții pentru respectarea termenului de punere in funcțiune. Iată cîteva argumente :• CONSTRUCTORUL — Trustul de construcții chimice Cluj-Napoca, grupul de șantiere Tg. Mureș — are pe șantier, in lucru în două schimburi și in schimburi prelungite, 500 muncitori, zidari, betoniști, precum și importante utilaje mecanice. A trecut cu forțe sporite la finalizarea drumului de acces, cu toate lucrările aferente. Un prețios sprijin — apreciază tovarășul Izsak Sigismund, activist al comitetului municipal de partid, detașat pe șantier — a acordat șantierului din Tg. Mureș inginerul loan Găvozdea, directorul Trustului de construcții chimice, care a furnizat nu o dată, la fața locului, soluții tehnice noi la construcții si montaje.• MONTORUL — montaj grupul

pregătit, avînd forța de utilajele necesare. A efec-este bine muncă și . tuat montarea tuturor utilajelor pentru care a fost creat front de lucru ; a realizat și o lucrare în premieră : montajul întregului proces de transport de echipament cu depozitare pe verticală.• BENEFICIARUL — Combinatul chimic „Azomureș** — aduce o contribuție notabilă la recuperarea restanțelor și încadrarea in • graficele de execuție. Detașează zilnic, alături de alte forțe, 15 lăcătuși mecanici, 8 electromecanici pentru aparate de măsură și automatizare, 6 macaragii, 14 electricieni și 5 sudori. Dată fiind complexitatea viitoarei instalații — ne spune economistul Petru Moga, șeful compartimentului retribuția muncii — combinatul se află în plin proces de pregătire a viitoarelor cadre. Cum ? Prin selecționarea celor mai buni muncitori și detașarea lor încă de acum pe șantier. Ca urmare, pe platformă lucrează nemijlocit la montaj, în vederea Intrării în probele tehnologice, 22 lăcătuși mecanici și sudori, 11 muncitori, pentru noua centrală termică, 10 electromecanici pentru aparate de măsură și automatizare, 40 operatori chimiști și 37 muncitori de înaltă calificare. Aceștia sînt Îndrumați de maiștri și ingineri cu o experiență îndelungată în combinat. Beneficiarul are în continuare obligația să acționeze cu perseverență pe lingă furnizorii de utilaje, de a căror livrare in timp util depind în mare măsură recuperarea restanțelor și respectarea termenului de punere in funcțiune.
Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteil

Primele cantități de grîu
în județul Constanța

se- peA- in- te-

Trustul de utilaje chimice București, de șantiere Tg. Mureș —
lucrările de

recoltate

de leidar a

muncii din județului au încheiat 21 iulieOamenii agricultura Constanța în ziua de cerișul orzului decele 27 500 hectare, cum se muncește tens la eliberarea renului de paie și se

Nu stau pentru că ar fi terminat recoltatul. Au fost scoase din lanu
rile C A P. Drăgoiești pentru că s-au... defectat. Defecțiunile, de altfel 
destul de mici, nu sint inlăturate operativ deoarece autoatelierul denumit 
pompos „asistența tehnică" era plecat la Brănești cu misiunea „trans
port persoane".

Povestea cu „buturuga mică

Locomotive 
diesel-electrice 

de 4000 CP

Foate sint lungi la baza de recepție unde livrează orzul cooperati
vele agricole din Fundulea, Belciugatele, Drăgoiești și Mâriuța. Lungă 
este așteptarea șoferilor Și mecanizatorilor de pe tractoarele cu remorci, 
care în loc de 3—4 transporturi pe zi fac doar 1—2. Lung e șl convoiul 
de camioane și remorci care stau la descărcat: în curte erau 40, iar 
aite citeva așteptau afară. Din cauza imobilizării mijloacelor de trans
port, la ariile cooperativelor agricole Mâriuța, FUndulea, la I.A.S. Belciu
gatele, orzul era descărcat în grămezi mari pe cîmp.

Lucian CIUBOTARUFotografii : Dichiseanu

însămînțează cea de-a doua cultură de porumb. Specialiștii urmăresc permanent stadiul coacerii griului. Pe unele sole, după zilele călduroase din ultima vreme, griul a dat în copt. Mecaniza-

toril din cadrul consiliului unic agroindustrial Chirnogeni au și început recoltarea griului din soiurile timpurii de pe ogoarele cooperativei agricole Plopeni. (George Mihăescu)

Rețeaua C.F.R. a fost dotată cu 20 locomotive diesel-electrice de 4 000 CP, realizate de industria noastră. Ele au fost repartizate depourilor din Craiova, Cluj-Napoca și Iași. Folosirea acestui tip de locomotivă a permis reducerea substanțială a timpului de mers la numeroase trenuri de mare viteză. Așa de pildă, tanța timp nute, Bihor—Brașov) minute, trenul ■ (Brașov—Oradea) nute. Noile locomotive sint același timp mai economice, periența de pină acum, înregistrată pe secțiunea Craiova Pitești la trenurile de marfă L.D.E. de 4 000 CP, a arătat se înregistrează o economie 8,6 la sută la consumul specific de combustibil față de trenurile remorcate de L.D.E. de 2100 CP. (Agerpres).

rapidul 26 parcurge dis- Teiuș—Brașov mai scurt trenul într-un cu 32 mi- (Episcopia de 421 mi- in Ex-
32— cu 50 accelerat— cu 15

cu că de

GALAȚI: Lansarea 
unei noi nave

Răchita n-a făcut micșunele, 
produs milioane

Constructorii de nave gălă- țeni au înscris pe graficul întrecerii socialiste un important succes : lansarea unei noi nave din seria celor de 7 800 tdw. De subliniat că lansarea a avut loc în condițiile saturării navei la sol cu agregate și mașini, ceea ce lui de de(Agerpres).
va permite scurtarea timpu- pentru pregătirea probelor marș cu circa 20 la sută față celelalte nave construite aici.

Tovarășul Gheorghe Luca, directorul S.M.A. Hagiești, era surprins 
de ce pentru o defecțiune mică combina a fost scoasă din lan. Tot 
pentru o piesă defectă — așa ni s-a explicat — o combină nouă n-a 
funcționat nici o oră pină acurn.

Cum sînt organizate activitățile industriale în unitățile agricole din județul Vrancea ? Ce măsuri se impun ppntru dezvoltarea pe mai departe a acestor indeletniciri cu o bogată tradiție in această parte a țării ?Secțiile de împletituri de răchită și de prelucrare a lemnului de la cooperativa agricolă din Suraia constituie, în acest sens, nu numai o expresie practică a talentului și hărniciei unor oameni ale căror mîini îndeletnicite cu nobila meserie a gliei produc anual, în răstimpul dintre muncile cimpului, cîteva sute de mii coșuri, unelte, ambalaje etc., ci, în primul rînd, o importantă sursă de valorificare a unor materii prime abundente în aceste locuri. Din asemenea îndeletniciri se realizează la Suraia venituri bănești de peste 20 milioane lei. în aceste secții lucrează 200 de cooperatori, majoritatea tineri, al căror grad de ocupare pe parcursul unui an reprezintă, in medie, 300 de zile. în ciuda faptului că secțiile sînt concepute a funcționa într-un regim de muncă continuu, de tip industrial, activitatea lor este subordonată procesului de producție din agricultură. Fiecare lucrător al secției a luat în acord global anumite suprafețe cu culturi pe care le lucrează tocmai în cadrul echipei din care face parte în atelierul de prelucrare.

de

Ideea de a folosi nuielele la confecționarea coșurilor și de a amenaja un atelier pentru prelucrarea materialelor secundare din lemn aparține inginerului șef, Tudor Bădîlă, și s-a născut în urmă cu 8 ani, într-un moment în care cooperativa agricolă din Suraia se confrunta cu grele probleme financiare. Dintre variantele de ieșire din impas a fost aleasă calea dezvoltării activităților industriale, ținînd seama atît de resursele naturale existente pe plan local, cît și de tradiția îndelungată a oamenilor de aici în confecționarea unor obiecte din aceste materiale. Și astfel, pe măsură ce oamenii au reușit să ridice la valoare de artă meșteșugul împleti- tului, răchita folosită doar pentru tradiționale coșuri de nuiele a început să prindă forme cu totul nebănuite pină atunci. Frumusețea și utilitatea lor sint apreciate astăzi nu numai in țară, ci și în Franța, Italia, Olanda, R.F.G., 'S.U.A., unde cooperatorii Suraia exportă 24 de sortimente coștiri în valoare de 6 milioaneDar cum au influențat acestedeletniciri asupra dezvoltării cooperativei agricole din Suraia ? Următorul tabel comparativ privind evoluția principalilor indicatori economici constituie un prim răspuns în acest sens.

din de Ici. in-

Indicatori Anul1970 1975 1979 (plan)Producția industrială — mii, lei 9.6 25,4 48Venituri bănești — mii. lei 2.3 12.4 20Producția globală mii. lei 6,1 18,4 39Valoarea normei de muncă — lei 18 33 40Beneficiile mari obținute prin valorificarea acestor produse au permis cumpărarea unor cantități mari de Îngrășăminte și erbicide. efectuarea integrală și la timp a plăților pentru lucrările mecanice. Ca urmare, in mai puțin de 10 ani, producțiile medii la hectar s-au triplat, obținîndu-se astăzi între 3 000—3 500 kg grîu sau orz, 4 400 kg porumb, 36 000 kg sfeclă

dustriale care la Hîngulești, Cîmpuri, Tulnici, Odobești, Soveja, Vulturu, Paltin, Homocea și-au cîștigat renume pentru frumusețea și calitatea- . obiectelor produse. De altfel, pe ansamblul județului, cei 4 000 de meseriași ai sateior, organizați în peste 300 de formații de lucru, vor produce, anul acesta, în atelierele industriale ale cooperativelor agricole bunuri materiale în valoare de 100 milioane lei. Dar dacă facem precizarea că aproape 40 la sută din valoarea acestor obiecte se realizează în cele opt cooperative agricole enumerate mai sus, atunci avem și imaginea rezervelor mari care mai există în dezvoltarea unor asemenea activități. Organizarea acestor activități trebuie legată însă de sarcinile noi ce revin consiliilor agroindustriale în realizarea cu forțe proprii a obiectivelor de investiții. într-o concepție nouă trebuie gindită și organizată activitatea de prelucrare a produselor agroindustriale. Brutăriile sătești sint de o utilitate de necontestat, dar trebuie găsite forme mai complexe și eficiente de prelucrare superioară a

agricole începînd cu le- fructele. Cooperarea cuproduselor gumele și unitățile specializate în prelucrarea unor astfel de produse ar constitui calea cea mai sigură în acest sens.Dezvoltarea activităților industriale în unitățile agricole din județul Vrancea trebuie privită ca o problemă care în final să aibă ca principal obiectiv satisfacerea integrală a consumului intern la o serie de bunuri, în această privință se cere mai multă inițiativă in extinderea pe scară largă a unui număr sporit de activități industriale. Pledează pentru aceasta nu numai producția mică de asemenea produse ce revine pe un locuitor din mediul rural, ci mai ales rezervele mari de materii prime : nisip, piatră de rîu, calcar, argilă, răchită, pănuși de porumb, paie, materiale secundare din lemn etc. Ce aport ar putea să aducă aceste îndeletniciri la consolidarea economică a unităților agricole se poate desprinde ușor din exemplul cooperatorilor din Suraia.

Boghiuri 
pentru locomotive 

realizate 
la Caransebeșîntreprinderea de construcții de mașini Caransebeș a livrat primul set de boghiuri pentru locomotive diesel-electrice de 2 400 CP, produs recent asimilat de această unitate industrială din județul Caraș-'Severin.în seria acestor utilaje, cu mare pondere în fabricația întreprinderii, se înscriu și bo- ghiurile pentru locomotive die- sel-hidraulice și diesel-electrice cu puteri de la 1 250 la CP, precum și cele pentru motive electrice de 5100 realizate după proiecte șinologii elaborate de specialiști din cercetare și producție. (Agerpres),

4 000 loco- kW, teh-
Iosif POP

După ce trec prin mîinile cooperatorilor din comuna Suraia, nuielele de 
răchită se transformă in obiecte de largă utilitate, lată o îndeletnicire 

rentabilă care se cere mult extinsă

de zahjir. Mult mai important însă că tinerii rămin acum în comună și caută să învețe aici, în satul lor, una din meseriile spre care au înclinație. Și toate acestea într-o localitate aflată doar la cițiva kilometri de orașul Focșani !Județul Vrancea oferă o experiență bogată în asemenea îndeletniciri, dovadă fiind numeroasele ateliere in-

MEHEDINȚI
economii 

de energieDe la începutul anului și pînă în prezent, ca urmare a aplicării inițiativelor muncitorești „Să lucrăm o zi pe lună cu electrozi economisiți*1, „Contul tolector de economii al grupei sindicale**, „Să circulăm o zi pe lună cu mijloacele de transport cu combustibil economisit** ș.a., în unitățile industriale din județul Mehedinți s-au economisit aproape 5 milioane kWh energie electrică, 1 500 tone combustibil convențional, 11 000 kg electrozi, mari materii prime (Virgil Tătaru). Si
cantități de materiale.
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La Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcâril revoluționare 
și democratice din România

Fathatal național „CÎNTAREA ROMÂNIEI"
TEATRELE IN ETAPA FINALĂ

Pionierii cresc, învață și creează 
înconjurați de dragostea și grija 

partidului, a întregului popor
• 4,5 milioane de copii beneficiază de alocație de la 
stat; în 1978 suma acestora a depășit opt miliarde lei
• Peste 2 000 000 de pionieri lucrează in cercurile teh- 
nico-aplicative • 2 000 000 pionieri participă la Festi
valul „Cîntarea României" și tot atîția — în cadrul

„Daciadei"Problemă fundamentală a politicii Partidului Comunist Român și a statului nostru socialist, creșterea și educarea copiilor, pregătirea lor pentru muncă și viată, este soluționată la noi in tară în optime condiții. Cîteva din numeroasele cifre ce pot fi citate sînt cît se poate de concludente argumente in această privință : în prezent, peste 4 500 000 de copii primesc alocație de la stat, cuantumul acesteia fiind cuprins între 135—285 lei lunar în mediul urban și 80—230 lei în mediul rural, în funcție de veniturile părinților. De la 1 septembrie 1977 beneficiază de alocații pentru copii toate categoriile de personal mun-, citor și pentru tofi copiii pină la virsta de 16 ani aflafi în întreținerea părinților. în 1978, suma totală a alocațiilor pentru copii s-a ridicat la 8145 100 000 lei.Atenția deosebită acordată ocrotirii copiilor, grija pentru bunăstarea familiei, asigurarea accesului neîngrădit al tuturor fiilor tării la învățătură, la cuceririle civilizației moderne, pentru formarea lor in cultul muncii, al normelor eticii și echității socialiste sînt tot atîtea elocvente dovezi ale acestor înalte preocupări față de tînăra generație.Tot în acest cadru — al condițiilor de viață și învățătură -tot mai bune pe care partidul și statul nostru le creează ca toți fiii 'patriei să trăiască o copilărie fericită — se înscriu și sumele de ordinul miliardelor cheltuite anual pentru bursele elevilor, pentru manualele școlare (care se distribuie gratuit), pentru ridicarea și înzestrarea edificiilor de învățămînt, pentru organizarea tradiționalelor tabere pionierești Ia mare, la munte și în alte zone pitorești ale patriei.Beneficiari direct! ai acestei politici profund umaniste, pătrunse de grija și răspunderea pentru generațiile viitoare de constructori ai comunismului, cei peste 2,3 milioane de purtători ai cravatei roșii cu tricolor își îndreaptă, cu firească dragoste și recunoștință, gîndul către patrie și partid, dovedind, dorința de a se pregăti cît

mai bine pentru muncă și viață. Munca, la această vîrstă, înseamnă desigur, în primul rînd învățătură. Dar mai înseamnă și activități teh- nico-aplicative și științifice, activități pionierești și de muncă patriotică. Activînd sub conducerea partidului și colaborînd îndeaproape cu șoala. Organizația pionierilor din țara noastră antrenează pe toți membrii săi, cit și pe șoimii patriei — care se pregătesc pentru anii de școală — la un întreg șir de îndeletniciri cu caracter instruc- tiv-educativ. Numai in anul școlar abia încheiat pentru pionieri, peste 2 milioane dintre ei, adică 70 Ia sută, au fost cuprinși în cercurile tehnico-apllcatiye și științifice. O inițiativă fructuoasă se dovedește a fi concursul republican de creație tehnico-științifică al pionierilor, organizat în cadrul Festivalului national „Cîntarea României", începînd cu anul 1979 a fost lansat și un concurs special „Atelier 2 000“. Tn anul 1978, pionierii și-au îndeplinit angajamentul asumat in domeniul muncii patriotice în proporție de 108.65 la sută, valoarea totală a fondurilor rezultate din această larg desfășurată activitate a lor fiind de peste 33 .milioane lei.Alte realizări pionierești se înscriu în domeniul cultural-artistic. La etapa de masă a celei de-a doua ediții a „Cîntării României" au participat peste 50 500 formații și ansambluri artistice, cuorinzînd aproape 1 400 000 mici artiști. La prezenta ediție a acestui festiva] national participă și un număr de 27 000 cercuri și cenacluri literar- artistihe pionierești, cu peste 540 000 membri.Totodată, pionierii din întreaga țară desfășoară o deosebit de bogată activitate sportivă. La prima ediție a „Daciadei". numărul lor a fost de peste 2 milioane ; ei sint organizați în aproape 8 000 asociații sportive școlare, cu peste 35 000 cercuri pe ramură .de sport.Iată, deci, conturat tabloul — firește, numai sumar, dar, sperăm, concludent — al condițiilor minunate de care se bucură pionierii în Republica Socialistă România.
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COPIII CÎNTĂ PATRIA
Istorie vie

De cînd mă știu, mi-a plăcut istoria.
I-am citit paginile și le-am învățat pe de rost.
M-am împrietenit cu Avram Iancu și cu Horia,
Iar uneori mi-am imaginat că stegar lui Mihai Viteazu 

i-am fost.

Dar voi ? Oare nu coborîți tot din istorie ?
De unde vă cunosc și vă îndrăgesc ?
Sîntem cu toții nepoții dacilor și-ai plăieșilor plini

de glorie,
Sîntem mărturia trecutului și viitorului românesc I

Împreună sîntem poporul harnic și neînfricat. 
Noi am înfăptuit legendele și măreția ;
Cu unealta într-o mină, cu arma într-alta-am urcat 
Treptele istoriei, și-am durat țara de aci, Romănia 1

Laura Anca TOADER
clasa a V-o,
Școala generală nr. 129 — București

Am întrebat ochii albaștri 
ai unui copil :
„ce iubesc ?"
Sclipirile lor
mi-au răspuns că-și iubesc 
mama.

Crăpăturile lor mi au 
răspuns

Am întrebat într-o fabrică 
o femeie ca toate

celelalte :
„ce iubești ?“ 
Zîmbetul ei luminos 
mi-a răspuns că-și 
fiii.

iubește

Am întrebat părul 
al unui bătrîn 

ce contempla 
„ce iubește ?“ 
Albeața lui strălucitoare 
mi-a răspuns că-și iubește 
casa, pămîntul.

nins

orașul:

Am întrebat palmele 
bătătorite 

ale unui bărbat :
„ce iubesc ?”

că iubesc »
munca, munca și rodul

M-am întîlnit apoi, 
pe mine însămi, 
și mi-am întrebat inima : 
„ce iubește ?”
Bătăile ei arzătoare 
mi au răspuns că-și iubește 
patria !

Căci ea este 
și
Și
și
Și
și

Și
unui popor!

mama, 
copiii, 
casa, 
pămîntul, 
munca, 
lupta 
rodul

Roxana MUSTĂȚEA 
clasa a Vll-a,
Liceul „Nioolae Bălcescu", 
Craiova, județul Dolj
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Distrugerea măștilor, a stereotipiei, conformismului și comodității, sinceritatea față de tine însuți și fată de ceilalți, examenul sever al conștiințelor, iată teme centrale ale dramaturgiei lui Paul Everac. îl revoltă minciuna, ipocrizia, falsitatea și luptă pentru distrugerea lor, nu in general, vag și abstract, ci oriunde le vede manifes- tîndu-se. Creind de cele mai multe ori un subiect „pretext" pentru relevarea valorilor ca și pentru dezvăluirea nonvalorilor morale, arătînd că, adeseori, nonvaloarea ee îmbracă in vestmintele valorii, în timp ce aceasta din urmă rămi- ne neobservată. Paul Everac a întărit în teatrul nostru filonul dezbaterilor etice, accentuînd totodată și caracterul lor polemic.„A cincea lebădă" se înscrie pe linia acestor dezbateri, continuînd nu numai -tematic, ci și compozițional, lucrări bazate pe tehnica unui personaj sau „eveniment-șoc". care obligă dintr-odată pe eroi să renunțe la felul lor obișnuit de a fi, revizuindu-și într-o nouă lumină conștiința, ideile, comportamentul. Vecinul de apartament din „Camera de alături", imaginarul cititor de contor, alter-ego al eroului chinuit de remușcări, au fost înlocuiți în „A cincea lebădă" cu Dufy, o balerină oarecare, capricioasă, superficială, dar plină de farmec și poezie, intrînd intempestiv in viata lui Va- sile Mirea, un om mediocru, conformist și „cuminte", aflat la mijlocul vieții, aruncîndu-1 în gura opiniei publice revoltată de această aventură.Mai „teatral" decît în celelalte piese, dar în același timp mai simplu, subiectul din „A cincea lebădă" interesează nu prin sensul său imediat sau prin forța de extensiune la cazuri sau situații similare, ci prin semnificații cu mult mai interesante ce se cer descoperite și înțelese.Autorul însuși insistă a- supra relațiilor dintre semnificativ și semnificant, ac- centuîndu-se transparenta, fie prin explicații, fie prin reluări și repetări, ceea ce

dă părții a doua un caracter mai ilustrativ decît primei părți, pregătind, poate prea îndelung, reîntoarcerea lui Vasile Mirea la vechiul său fel de a fi. Pentru că, trebuie să reținem ca un element interesant finalul piesei — revolta noastră in fata comodității

la comoditate și stereotipie sînt in însuși eroul principal și nu în factorii din afară, în colegii de muncă sau in reprezentanții opiniei publice, a fost sugerat la Brașov prin accentuarea micimii sufletești a lui Vasile Mirea, în timp ce la București Tudor Mărăscu a
„A CINCEA

LEBĂDĂ“
de Paul EVERAC

LA TEATRUL GIULEȘTI

fiind trezită și întărită tocmai de renunțarea eroului la vis.Căile găsite de regizori pentru dezvăluirea celui de-al doilea nivel de semnificații al piesei, necesitatea luptei împotriva stereotipiei și minciunii, pot fi foarte diferite. Și o dovadă o avem chiar în deosebirile dintre viziunea lui Eugen Mercus, care a pus piesa în scenă la Brașov, in premieră absolută, și cea a lui Tudor Mărăscu, de la Teatrul Giulești.Faptul că cele mai multe piedici în calea renunțării

subliniat faptul că lumea din afară este practic o proiecție supradimensionată a celei interioare. însăși așezarea așa-zișilor „judecători" ai lui Vasile Mirea la o masă înaltă, ca la un tribunal imaginar, a distrus orice asemănare cu viața — acuzatorii fiind, în fond, întruchipări ale propriilor lui temeri.Asocierea dintre tonul intim, de confesiune directă și sinceră avut de Co- rado Negreanu, interpretul lui Vasile Mirea, în comunicare permanentă cu publicul, și caracterul de vis

capricios, furtunos, al în- tilnirilor lui cu Dufy, sugestiv realizată de Irina Mazanitis cu treceri rapide de la sinceritate la mască, și. mai departe, cu tonul obsedant al interogărilor lui la ședința ce urma să aibă loc, au dac varietate acestui spectacol lucrat cu multă grijă și profesiona- litate, cu o cunoaștere bună a valorii luminilor (uneori chiar prea varia- te), a decorului in permanentă compunere și recompunere de spatii diverse (scenografia : George Do- roșenco), a varietății acustice, voci normale, voci „off" etc.Ceea ce trebuie însă remarcat este faptul că aceste modalități de expresie scenică, utilizate cu măiestrie, au fost puse în slujba actorilor, dîndu-se fiecărui interpret posibilitatea să-și caracterizeze nuanțat personajul, intrînd în relații firești cu ceilalți. Nu au fost evitate elementele de culoare, nici replicile cu „dublu sens" spuse cu haz de George Bănică, (Tit Mirea), aluziile rostite cu deplină stăpînire a mijloacelor actoricești, menite să dea imaginea omului cu autoritate de către Ștefan Mihăilescu Brăila (Tovarășul Uică), sau pe cele de falsă prietenie ale lui Nicki Pocrovan (Sabin Fă- gărășanu). Ion Colomiet a avut ambiție de neclintit în rolul nepotului arivist, iar Agatha Nicolau — în Marta Mirea, soția eroului principal, un tragi-comic adevărat în suferința ei acoperită cu fraze prefabricate.Bună interpretarea OlgăI Bucătaru, chiar dacă a accentuat prea fățiș răutatea chinuită a personajului, ca și a lui Radu Panamarenco jucînd poate prea mult jovialitatea falsă, precum și Athena Demetriad, Nicolai Ivănescu, Mircea Dumitru, Marian Lepădatu.Se desprinde cu claritate din spectacolul Teatrului „Giulești" cerința luptei împotriva comodității, nevoia de a visa și acționa pentru tot ceea ce este frumos și adevărat.
Ileana BERLOGEA

Ion Caraion — Lucrurile de dimineață (versuri); Petre Ghelmez — Minzul de vint (proză) ; Tiberiu Utan — Ciopirtilă (versuri):Aceste trei cărți apărute la editura „Ion Creangă" aparțin a trei etape ale copilăriei și ale copilăririi.ION CARAION, unul din poeții contemporani reprezentativi, ■ a scris pentru copii trei cărți : Marta, fata cu povești în palmă, O ureche de dulceață și-o ureche de pelin. Lucrurile de dimineață. Ca și poemele lui Arghezi, ca și După melci a lui Ion Barbu, poeziile lui Ion Caraion din volumul „Lucrurile de dimineață" sînt și pentru copii, dar sînt și poezii concepute ca jocuri (naive sau livrești) ce descopăr, prin metafore, lumea. Dacă un poem ca cel intitulat Obiecte povestite definește ca un comentariu lumea de candori a copilăriei, altul, precum cel denumit Întîi și-ntii, e, direct, un joc pe care copiii il gustă chiar dacă-i află și alte sensuri : „Un papuc stătea-ntr-un cuc / Și zicea c-a fost clă- buc. / O gargară sta pe scară / Și zicea că-i Niagară. / Un gindac stă- tea-ntr-o ceașcă / Și zicea că e caleașca. / O găină sta pe-o mină / Și zicea că-i mandolină". Efectele poetice sînt scoase nu numai din asociația plină de ingeniozitate dintre cuvinte, alese, poate, după un dicteu ludic, ci și din jocul stilistic al

rimei, care, tn lectura copiilor (lectura fiind pină la urmă memorizare) are un sens capital. Ion Caraion „se copilărește" de dragul copilului său (al cărui nume a devenit și titlu de carte), -•dar și de dragul copiilor lumii. Pentru ei scrie un poem-lecție, intitulat Alfabet spart. Definițiile lite-

să-nvie / o lume portocalie /1 împarte mingile, ca- pacule !“. „Lucrurile de dimineață", descoperite copiilor de Ion Caraion, sînt ilustrate cu sensibilitate a- decvată de Maria Constantin.Pînă acum PETRE GHELMEZ a publicat două volume de versuri pentru copii

tolba goală. Alături de Mînz, Băiatul cunoaște lumea, începe s-o înțeleagă și s-o trăiască ca pe un basm adevărat. Autorul extinde simbolul Minzului de vînt asupra întregii omeniri capabile să se* copilărească, cînd, la o oră de taină, încetul, cu Încetul, automobilele, tramvaiele, autobu-
----------------------- NOTE DE LECTURĂ --------------------------

Din literatura pentru copii
relor sînt exacte pe planul jocului metaforic și sugestive pe planul realității ; aici nu figurativitatea literei este esențialul, ci litera povestită, trecută în fantastic : „N-am de-adăugat nimic / La compasu-acesta mic (A) ; S-a golit strigată / Bila dintr-o dată (O) ; Cine stă cu mîna-n șold și se uită peste Olt ? (P)“.Joc pur sau miracol naiv, poezia „lucrurilor de dimineață" pare și un scenariu pentru jocurile reale sau pentru spectacole ludice ca-n poezia Mașina de-m- părtit soarte : „Sosi-n Astrahan / Un consul roman / Pluteau pe Tamisa / Caisul, caisa / Visa la fe- •reastră / o pisică albastră / Și-am făcut să se moaie / pămîntul de ploaie / și

(Joacă-te, gfnduie și Cine ești, pasăre ?) ; volumul Minzui de vînt, recent apărut la editura „Ion Creangă", e o carte de proză, un mic roman copilăresc scris eu .fantezie și discreție despre trei prieteni buni : Băiatul, Minzul și Năsturel (clinele). Romanul e un miraj, un fel de Paradis pierdut, o carte de descoperire a lumii, a unui univers fabulos și totuși real. Paradisul iși deschide porțile odată cu nașterea Minzului, devenit prietenul nedespărțit al Băiatului și se încheie cu prima zi de școală. Băiatul îl vedea pe prietenul său real ca pe un Mînz de vînt, pe care dacă l-ar cumpăra cineva și l-ar închide într-o tolbă, ar rămîne cu

zele Iși pierd contururile, transformîndu-se fiecare in cite un Mînz de vînt. Ba, ceva mai mult, cîți oameni sint în lume există tot ati- ția minji de vînt, tot atîtea vise.Cartea lui Petre Ghelmez e o invitație la vis, e o întoarcere spre copilărie, spre mirajul unei vîrste de aur. Trebuie adăugat încă un lucru, Minzul de vint e și o carte a lumii satului românesc prezentată în admirabile desene de pictorul Constantin Baciu.TIBERIU UTAN a scris un ciclu de poezii dedicat unui copil năzdrăvan (Ciopirtilă, Noile isprăvi ale lui Ciopirtilă, Isprăvile Iui Ciopirtilă, Ciopirtilă cascador) in fond, un mic se

rial de aventuri pentru cei mai mici copii. Ciopirtilă (prezentat grafic de Clelia Ottone) e un iscoditor, un copil care întreabă mereu; el pune întrebări grele la care, bietul părinte răspunde numai cu ajutorul enciclopediilor din raft.Partea a doua a cărții de aventuri e un spectacol de fabule cu Moș Martin și vulpea, cu Lupul șchiop, cu Rindunelele și vrăbioiul, iar partea a treia iar o suită de aventuri : Ciopîrțilă vinâtor, tipograf, mincinos etc. Cartea se încheie cu repertoriul poetic al lui Ciopîrțilă. repertoriul unui adevărat teatru . Tiberiu .Utan a reușit să creeze un personaj cu o fizionomie distinctă, un fel de Pinocchio românesc, care face tot timpul boroboațe, dar care n-ar fi el altfel, pentru că fiecare boroboață e un mod de cunoaștere a lumii.Am prezentat trei cărți, gîndite pentru trei vîrste, trei ipostaze. Fiecare din ele conține o invitație la vis, la cucerirea frumosului și a binelui, la cunoașterea umanității din obiecte, din ființe, din idei, și sentimente. Copiii, spre deosebire de alți semeni ai lor» nu pierd niciodată încrederea în încredere și speranța în speranță. Cărțile ce se scriu pentru ei, cu sinceritate și talent, ne-o demonstrează.
Emil MÂNU

Forumurile județene 
ale pionierilorJoi dimineața au început, sub deviza. „De.,.la cotnuniști învățăm cu- tezjanța revoluționară", fordmurilg județene ale pionierilor. Dedicate marilor evenimente ale anului 1979 — Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român și a XXXV-a aniversare a eliberării patriei de sub dominația fascistă — forumurile din acest an marchează, totodată, a XXX-â aniversare a Organizației Pionierilor, precum și Anul international al copilului.tn cadrul acestor acțiuni se realizează un larg schimb de experiență privind aplicarea în viată a indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a sarcinilor ce revin Organizației Pionierilor din hotărîrile Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale ale Partidului Comunist Român. Este analizată, totodată, activitatea politico-educativă desfășurată în anul școlar 1978-1979Sint evocate, cu acest prilej, lupta comuniștilor, a clasei muncitoare, a uteciștilor pentru eliberarea patriei de sub dominația fascistă, participarea tineretului la înfăptuirea revoluției democrat-populare, la opera de reconstrucție, Ia realizarea politicii partidului de construire a socialismului în țara noastră. Au loc. de asemenea, întîlniri cu eroi ai muncii socialiste, cu oameni de știință, artă și cultură, vizite la obiective economice, muzee, case memoriale, se desfășoară acțiuni de muncă patriotică, marșpri și parăzi pionierești, activități și concursuri cul- tural-artistice, sportiv-turistice și de pregătire pentru apărarea patriei, carnavaluri, focuri de tabără, jocuri și alte activități recreative.în final, forumurile vor alege pionierii membri ai consiliilor județene, iar din rîndul acestora pe pionierii locțiitori ai președinților consiliilor județene. De asemenea,, ver alege delegații la Forumul Național, candidați pentru funcția de locțiitor al președintelui C.N.O.P. (Agerpres)

Mesager al artei- românești la un prestigios festival international
Ansamblul folcloric „Cununița“ la Efes

Aflat la a 16-a ediție, Festivalul international de folclor de la Efes a fost și în acest an un punct de atracție pentru turiștii ve- niti pe coastele Medi- teranei sau să viziteze vechile cetăți grecești și romane din împrejurimile Selcu- kului.-Timp de opt zile, ansambluri din Bulgaria, Iugoslavia, Polonia, România și nu mai puțin de 20 de formații coregrafice autohtone au prezentat spectacole urmărite de zeci de mii de spectatori. La această ediție. România și-a trimis ca sol ansamblul folcloric „Cunu- nița" din comuna Mo- delu, care se bucură de o carte de vizită prestigioasă prin trofeele cucerite la prima ediție a Festivalului national „Cîntarea României" și la festivalurile internaționale la care a participat in Belgia. Cehoslovacia și Grecia.Dotat cu trofeul zeiței Artemis,, zeița fertilității. festivalul a avut ca loc de desfășurare amfiteatrul construit în epoca elenistică, restaurat și lărgit în cea romană. Este cel mai mare teatșu antic și cele 30 000 de locuri au fost luate cu asalt în zilele de vîrf ale festivalului.Ansamblul „Cununi- ta“. prin întregul său program, alcătuit variat de la o zi la alta, a reprezentat cu cin

ste frumusețea artei populare românești, în dansurile lor prezentate în roditoarea Anatolie, artiștii români au dus unduirile Dunării, Borcei și Ia- lomitei, ale aurului greu din spicele de grîu, verdele crud al lanurilor de porumb și floarea-soarelui. Spre bucuria noastră, cinstea de a deschide festivalul, ediția 1979, a revenit ansamblului românesc, care de la repetiția generală a cucerit pe organizatori și s-a impus prin ritmul susținut al întregului spectacol.' Pe coastele Medi- teranei, „Călușul", „Brîul“,‘ „Bătrîneas- ca“, „Frunza". „Ia- lomițeanul", „Oltenescul", „Moldovenescul", „Nunta" și „Dobrogeana", cu ritmurile lor fierbinți ce se îmbinau armonios cu policromia costumelor, au fost ovaționate la scenă deschisă. 30 000 de spectatori autohtoni și foarte multi turiști din Europa și din alte continente au urmărit îneîntati dansurile și cîntecele prezentate.Alături de cele 12 perechi de dansatori, la reușita spectacolului au contribuit membrii tarafului condus de Nitu Albeștea- nu. naistul Aurel Drăguț și soliștii vocali Maria și Nicolae Rotaru și Elmas Ismail, al cărui cîntec a devenit șlagărul festivalului. Elmas a tradus in limba turcă si

cuvintele unui cîntec popular românesc, interpretat in finalul fiecărui spectacol de către toți membrii ansamblului și cei prezent! în amfiteatru.După prima reprezentație, organizatorii, membrii celorlalte ansambluri prezente la festival, din rîndul cărora s-au detașat formații profesioniste din Ankara, Bursa, Ismail, ne-au înconjurat cu dragoste pretutindeniLa defilările ce au avut loc seară de seară în orașul Selcuk ce culminau cu scurte spectacole prezentate în fata muzeului recent restaurat sau la fîntîna lui Traian, la biblioteca lui Celsius, la templul lui Domi- (ian, la fortul Selpuk apariția drapelului ro- mânesp, a dansatorilor în costume multicolore' a atras mii de cetățeni. Dealtfel, aceleași calde manifestări de simpatie ne-au fost făcute de-a lungul celor aproape 1 000 de km de la Istanbul la Efes. Ziarele apărute la Ankara, Istanbul și Izmir au scris în termeni ' elogioși despre turneul ansamblului artistic românesc, pu- blicind numeroase fotografii.La Efes, românii au fost nu numai soli ai artei, dar și ai prieteniei. Ansamblului nostru i-a revenit misiunea de onoare de a încheia acest prestigios festival international.
Mihai V1ȘO1U

cinema
• Viața merge înainte : Sz^LA
PALATULUI — 17,15; 20.
• întoarcerea acasă : PATRIA — 
13,45; 16; 18,15; 20,30, CAPITOL — 
15; 17,30; 20, la grădină — 21.
• Nick Carter superdetectiv : 
SCALA — 14.30; 17.15: 20.
• Tînărul din Instambul : LU
CEAFĂRUL — 14; 16; 18,15; 20,15, 
la grădină — 21,15, BUCUREȘTI 
— 14; 16; 18.15; 20.30. FAVORIT — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

• Frumoasa și bestia : FESTIVAL
— 14; 16; 18; 20.
• Evadarea : VICTORIA. — 15;
17.30; 20.
• Cele 12 munci ale lui Asterisc
— 19,30; 11; 12,30; 14; 16, în ochii 
tăi e întreaga lume — 18; 20 : DOI
NA.
• Un trecător în ploaie ; CINE
MA STUDIO — 10; 12,15, FERO
VIAR — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
15,43; 18; 20,15, la grădină — 21.
• AI patrulea stol : TIMPURI
NOI — 15; 17,30; 20.
• Aleargă după mine ca să te
prind : EXCELSIOR — 9; 11,15;

13,30; 15,45; 18; 20. GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Furtuna — 9.45, Fanfan la Tu-
lipe — 11,45, Suflete împietrite — 
16,15, De doi bani speranță — 18.30, 
Monchette — 20,30 : CINEMA
TECA.
• Mișcare falsă : CINEMA STU
DIO — 15; 17,30; .20.
• Vom mai vorbi la vară : BU- 
CEGI — 16; 18; 20.
• O dramă la vînătoare : MIORI
ȚA — 15,30; 17.45; 20.
• Rodeo : GRIVITA — 9: 11,15:
13,30; 15.45; 18; 20.15.
• Al cincilea anotimp : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20.

• Inocentul : BUZEȘTI — 15;
17.30; 20, la grădină — 21.
• Ciocolată cu alune : FEREN
TARI - 15,30; 17,30; 19.30.
• Dansul tobelor : DACIA — 9;
12; 16; 19, LIRA — 16; 19. la gră
dină — 21.
O Vacanță tragică î GIULEȘTI - 
9; 11; 13,15; 15.30; 17.45: 20. ARTA 
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15.
• Lanțul amintirilor ; COTRO- 
CENI — 14; 17; 20.
• Cum se trezește o prințesă : 
PACEA — 16; 18; 20.
• Severino : MELODIA — 9; 11.15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15, AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 21.

Tragerea la sorți 
a premiilor concursului 

organizat de Comitetul 
Național pentru Apărarea 

PăciiComitetul Național pentru Apărarea Păcii face cunoscut că adunarea publică în cadrul căreia va avea loc tragerea la sorți a premiilor oferite participanților la concursul pe bază de buletine „Fondul Păcii" cu tema „Dezarmarea — cerință imperioasă a păcii, cauză vitală a tuturor popoarelor", organizat de C.N.A.P., va avea loc duminică, 1 iulie, la Casa de cultură a sectorului II, str. M. Eminescu nr. 89.Adunarea publică va începe la ora 9 dimineața.
• Clipa ! FLOREASCA — 9; 12;
15,30; 19.
• Fortăreața invizibilă t VIITO
RUL — 15,30; 17,45; 20.
• Un om în loden : VOLGA — 9: 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,15.
• Vestul sălbatic : TOMIS — 9;
11.15; 13.30; 15.45; 18; 20,15, la gră
dină — 21,15.
• Vis de ianuarie : POPULAR — 
16; 18: 20.
• înarmat și foarte periculos : 
CENTRAL — 14; 16; 18; 20, COS
MOS — 15; 17,30; 20.
• Falansterul : MUNCA — 15,30;
19.
• Să prinzi o stea căzătoare :

FLAMURA — •; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15.
• Praf sub soare : FLACARA — 
16; 18; 20.
• Brațele Afroditeî : PROGRE
SUL - 16; 18; 20.
• Police Python 357 : GRADINA 
FESTIVAL — 21.
• Prietenii copilăriei mele : PARC 
HOTEL - 21,15.
• Prinț și cerșetor î MIORIȚA — 
9; 11; 13,15. GRADINA BUCEGI 
— 21,15.
• O simplă problemă de timp : 
-GRADINA TITAN — 21,15.
• Napoli se revoltă : GRADINA 
FLACARA — 21,15.
• Cobra : GRĂDINA ARTA —■ 21.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Gaițele — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu* 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. închiderea stagiunii. Diri
jor ; Mircea Basarab. Solist : Ion 
Voicu — 20.
• Opera Română : Răpirea din 
Serai — 19.
• Teatrul „Lucia Sțurdza Bu-

landra*4' (sala Schitu Măgureanu): 
Față în față cu lumea — 19.30,
(sala Grădina Icoanei) : Tineri că
sătoriți caută cameră — 19,30.
• Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor —
19.30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic): 
A cincea lebădă — 19,30, (club 
C.F.R.-Triaj) : Autograful — 13.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (Grădina Boema) : Boema 
ride, cîntă și dansează — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română*4 : Pe un picior de plai —
18.30. |
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Tovarășului LEONID IL1CI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice,
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.Stimate tovarășe Brejnev,Cu prilejul semnării celui de-al doilea Tratat sovieto-american privind limitarea armamentelor strategice ofensive — SALT-II — in numele Partidului Comunist Român, al Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal vă adresez dumneavoastră. Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și Guvernului U.R.S.S. calde felicitări.Rezultatele tratativelor avute la. Viena cu președintele Statelor Unite ale Americii, semnarea acestui document de mare însemnătate constituie un pas pozitiv în direcția diminuării pericolului folosirii armelor strategice între cele două state, un element constructiv în desfășurarea negocierilor pentru dezarmare, o contribuție la cauza destinderii în Europa și în întreaga lume. Salutînd aceste rezultate, acordăm o înaltă apreciere eforturilor depuse de Uniunea Sovietică și contribuției personale pe care ați avut-o la încheierea acestui acord.îmi exprim încrederea că aceasta constituie o premisă pentru a se întreprinde pași concreți pe calea reducerii cursei înarmărilor, atit nucleare, cit și clasice — pentru a se trece la reducerea bugetelor, efectivelor militare și a armamentelor, la adoptarea și înfăptuirea, cu participarea tuturor statelor, a unor măsuri ferme de dezarmare, in primul rînd de dezarmare nucleară, care să ferească omenirea de un nou război mondial. Aceasța corespunde năzuințelor arzătoare ale tuturor popoarelor, intereselor cauzei securității, păcii, colaborării internaționale și progresului în lume.Acționînd consecvent pentru înfăptuirea dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, România socialistă este ferm hotărîtă să-și aducă și în viitor întreaga contribuție, impreună cu celelalte țări socialiste, cu toate statele lumii, cu forțele progresiste și democratice de pretutindeni la realizarea acestui deziderat major al umanității.Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că relațiile tradiționale de prietenie, solidaritate și colaborare multilaterală, conlucrarea pe plan internațional dintre partidele și statele noastre se vbr dezvolta continuu, în spiritul convorbirilor avute împreună, al hotărîrilor și înțelegerilor adoptate la nivel înalt, ceea ce corespunde intereselor popoarelor român și sovietice, ale cauzei socialismului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român,
Președintele

Republicii Socialiste România

INTILNIRE LA CC. AL P.C.R.Joi dimineață, tovarășul Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit la sediul C.C. al P.C.R. cu Sam Nujoma. președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest — S.W.A.P.O., care face o vizită de prietenie în țara noastră, in fruntea unei delegații. Cu acest prilej, s-a procedat la un schimb de informații și de vederi in

legătură cu activitatea și preocupările actuale ale P.C.R. și S.W.A.P.O.La întîlnire au participat tovarășii general-locotenent Gheorghe Gomoiu, membru al C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., și Gherghina îonescu, membră a Biroului Consiliului Național al Femeilor.întrevederea a decurs într-o atmosferă de caldă prietenie.
La Ministerul Afacerilor ExterneTovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, s-a întîlnit cu Sam Nujoma, președintele Organizației Poporului din Africa de Sud- Vest (S.W.A.P.O.).Cu acest prilej a avut loc o convorbire referitoare la problemele independenței Namibiei, ale mișcării de eliberare națională a poporului namibian și . situației din Africa australă.

Ministrul afacerilor externe, tovarășul Ștefan Andrei, a avut joi dimineața o întrevedere cu Montague Jayawickema, ministrul administrației publice, dezvoltării rurale, sistemului de pensii și pregătirii cadrelor din Sri Lanka.în oadrul convorbirii au fost abordate aspecte ale dezvoltării relațiilor bilaterale dintre România și Sri Lanka, precum și unele probleme internaționale de interes comun.
Plecarea tovarășului Josef Kempny,

membru al Prezidiului, secretar ai C.C. al P.C. din Cehoslovacia

Excelenței Sale Domnului JIMMY CARTER
Președintele Statelor Unite ale Americii

Joi după-amiază a părăsit Capitala. indreptîndu-se spre patrie, tovarășul Josef Kempny, membru al Prezidiului, secretar al C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită in țara noastră.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de tovarășii Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central de Control 'Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Ștefan Kiss, secretar de stat la Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, de activiști de partid.Au fost prezenți Lumlr Hanak, ambasadorul R.S. Cehoslovace la

București, membri ai ambasadei, în timpul vizitei întreprinse în țara noastră, tovarășul Josef Kempny, a avut convorbiri cu tovarășul Iosif Banc. în cursul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, a fost subliniat cu satisfacție cursul ascendent al legăturilor dintre cele două partide, popoare și țări, exprimindu-se, totodată, dorința reciprocă de a dezvolta și adinei, in continuare, pe multiple planuri, relațiile dintre România și Cehoslovacia, în spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite între tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak.De asemenea, oaspetele a vizitat unități economice, de cercetare științifică și obiective social-cultu- rale din Capitală și din județul și municipiul Constanța.

Cronica zilei
Ambasada R. P. Bulgaria la București a organizat joi la amiază o conferință de presă, consacrată celei de-a 35-a ediții a Tirgului internațional de la Plovdiv, care va avea loc între 3—10 septembrie.Cu acest prilej, Ivan Liuțkanov, prim-secretar al ambasadei, a vorbit despre succesele obținute in edițiile precedente ale tirgului, subliniind, totodată, că la actuala ediție și-au a- nunțat participarea, pină acum, peste 2 300 de firme din 40 de țări aie lumii.România, participantă pentru a 22-a oară la Tirgul internațional de la Plovdiv, va prezenta, în cadrul unei expoziții generale, pe o suprafață de circa 2 000 mp, o gamă variată din cele mai noi creații ale industriei de mașini-unelte, utilaje de transport, pentru industria extractivă și chimică, autoturisme, produse electrotehnice, siderurgice și altele.

★Joi dimineață, la sediul Asociației de drept internațional și relații internaționale, Purnendu Banerjee,' adjunct al secretarului general al O.N.U., a vorbit despre rolul Organizației- Națiunilor Unite în contextul vieții internaționale.Au participat cadre didactice universitare, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, cercetători în domeniul relațiilor internaționale, ziariști.A fost de față, de asemenea, Asok Kumar Ray, ambasadorul Indiei la București. (Agerpres)
vremea

Lucrările celei de-a X-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale economice, științifice 

și tehnice româno-francezeJoi dimineața au început la București lucrările celei de-a X-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale economice, științifice și tehnice româno-franceze.în spiritul înțelegerilor și orientărilor stabilite cu prilejul întîlnirilor , și convorbirilor dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Valery Giscard d’Estaing, cele două părți analizează modul cum au fost realizate în practică prevederile protocolului sesiunii precedente și, pe baza posibilităților pe care economiile naționale ale României și Franței le oferă, examinează noi căi și acțiuni concrete în
★Tovarășul Cornel Burtică, vice- prim-ministru, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a avut, joi după-amiază,’ o întrevedere cu Jean Francois Deniau, ministrul comerțului exterior al Franței.în cadrul întrevederii au fost abordate, în spiritul înțelegerilor dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Valery Giscard d’Estaing, aspecte și modalități concrete privind sporirea volumului schimburilor comerciale, adincirea și diversificarea colaborării și cooperării in domeniile economic, tehnico-științific și în alte sfere de

vederea dezvoltării și diversificării în continuare a schimburilor comerciale, a colaborării șl cooperării economice, industriale și tehnico-științifice și in alte domenii între cele două țări.Delegația română este condusă de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, președintele părții române în comisie, iar delegația franceză de Jean Francois Deniau, ministrul comerțului exterior, președintele părții franceze în comisie.La lucrări participă Pierre Cerles, ambasadorul Franței la București.
★activitate de interes comun, dintre România și Franța.La întrevedere a participat Pierre Cerles, ambasadorul Franței in țara noastră.

★Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, a avut, joi, o întrevedere cu Jean Francois Deniau, ministrul comerțului exterior al Franței, care se află la București cu prilejul celei de-a X-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale economice, științifice și tehnice româno- franceze.A participat Pierre Cerles, ambasadorul Franței în România.

Stimate domnule președinte,Doresc să vă adresez calde felicitări cu prilejul încheierii cu succes a convorbirilor americano-sovietice de la Viena și semnării noului Tratat privind limitarea armamentelor strategice ofensive — SALT-II.România consideră că încheierea acestui tratat reprezintă un eveniment pozitiv în viața internațională, o contribuție importantă la cauza destinderii și securității internaționale, la crearea condițiilor favorabile trecerii la reducerea cursei înarmărilor și la înfăptuirea dezarmării.Salutînd semnarea notflui acord SALT și prețuind contribuția personală pe care ați avut-o in realizarea lui, îmi exprim speranța că acesta va accelera negocierile privind reducerea armamentelor strategice, va stimula trecerea la acțiuni concrete pentru înghețarea și reducerea bugetelor militare, diminuarea efectivelor armate și armamentelor, adoptarea și înfăptuirea, cu participarea tuturor statelor, a unor măsuri ferme de dezarmare, in primul rînd de dezarmare nucleară, factori esențiali ai unei păci durabile în lume.Așa după cum cunoașteți și din convorbirile noastre, România acționează consecvent pentru incetarea cursei inarmărilor, pentru realizarea dezarmării și este hotărîtă să participe și în viitor în mod activ la soluționarea acestei probleme vitale a" lumii contemporane.Doresc, domnule președinte, să îmi exprim și cu acest prilej încrederea că, în spiritul înțelegerilor la care am ajuns împreună, relațiile de colaborare dintre România și S.U.A., conlucrarea lor pe plan internațional vor continua șă se dezvolte, în interesul ambelor noastre națiuni, al păcii, securității și progresului întregii omeniri.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Teleclnemateca
11,45 Consultații medicale
12,05 Festivalul național „Cîntarea 

României"
12.20 Telex
12.30 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Emisiune In limba germană
18,05 Secvențe cipriote
18.25 Tragerea Loto
18.30 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.15 Reflector
ÎS,35 Film artistic : Amenințarea. Pre

mieră TV. Producție a studiouri
lor poloneze.

21,05 Revista llterar-artlstică TV.
21,35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2

formațiile artistice ale municipiu
lui București, selecționate pentru 
faza republicană

17.20 Blocnotes — informații utilitare
17,40 Dicționar cinematografic : Fernan- 

del
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,15 Radar pionieresc
19,30 Pagini preclasice, interprețl con

temporani. Seară J.S. Bach : Sui
ta nr. 1 in Do major șl Concertul 
brandenburgic nr. 5, interpretate 
de formațiile „Collegium Aureum" 
și „Camerata"

20.20 Orizont tehnlco-știlnțiflc
20.50 Studio liric ’79
21,35 Telejurnal

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
24 și 25 iunie. In țară : Vreme în curs 
de ameliorare. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea ploi locale, mai ales cu caracter 
de aversă, însoțite de descărcări elec
trice, mai frecvente in zonele de deal 
și de munte. Vînt slab pină la mode
rat, predomlnînd din sectorul estic. 
Temperaturile în ușoară creștere, mi
nimele vor fl cuprinse între 10—20 de 
grade, iar maximele între 20—30 de gra
de, Izolat mai ridicate. în București : 
Vreme în curs de ameliorare. Cerul va 
fl schimbător, favorabil aversei de 
ploaie. Vînt slab, pînă la moderat din 
sectorul estic. Temperatura în creștere 
ușoară.

Primire la Consiliul de MiniștriTovarășul Paul Niculescu, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor, a primit, joi după-amiază, pe H.O. Ruding, director executiv la Fondul Monetar Internațional.Au fost discutate probleme privind colaborarea dintre România și Fon

dul Monetar Internațional și s-a efectuat un schimb de păreri referitor la situația monetară internaționalăA participat Vasile Răuță, guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Socialiste România. (Agerpres)
i

16.30 Festivalul național „Cîntarea 
României". Spectacol susținut de

(Urmare din pag. I)se încredința volanul sau manetele adevăratelor uzine pe roți sau pe șenile. Dar cea mai bună explicație o oferă laptele. Să luăm, de pildă, echipa șoferului Nicolae Văduva, veteran al șantierelor. Lucrează aici Constantin Istodorescu(Porțile de Fier I, Lotru, Cerna), Gheorghe Guran (Argeș, Lotru, Porțile de Fier, I) și Constantin Ursuleț', J sosit prima . dată pe un șantier acum citeva luni. Ei bine, acesta din urmă, datorită faptelor sale de muncă, face parte azi din nucleul de bază.Pe măsură ce lucrările șantierului înaintează, devin tot mai complexe, solicită eforturi tot mai mari de gindire. La batardoul principal, care a fost închis, incinta trebuie acum apărată de șuvoaiele Dunării prin stil- pii de oțel înfipți în rocă prin vibrație. Dar vibra

toarele se aduc din import. „N-am putea produce noi. pe șantier, aceste dispoziti- "ve ?“ — s-a ridicat întrebarea la una din ședințele consiliului oamenilor mun
numeric și calitativ, nucleul de bază al colectivului de „mecanici constructori" din Ostrovu Mare. Munca de concepție, consumul de inteligență din brigadă au

O nouă stea energetică 
pe Dunăre

cii. Condiții materiale existau, secția de producție industrială este doar o adevărată uzină. Erau și oameni pricepuți. bunăoară brigada maistrului Stelian Șteanță. E drept, cam puțini la început. Dificilele dispozitive au fost construite. iar acum funcționează pe batardou. Odată cu ele însă a crescut substanțial.

creat un „conveier" al creșterii oamenilor. Vin aici, pe șantier, oameni cu calități pe care și le descoperă sau și le confirmă in procesul acestei mari puneri în operă. Se afirmă viguroase destine muncitorești....In drum spre sediul grupului de șantiere întil- nesc o veche cunoștință : șoferul. Ioan Georgescu. Cel care, acum un an, susținea

și demonstra că într-un schimb o autobasculantă poate efectua pe batardou 30 de curse în loc de 25. Merge acum la serviciul personal, pentru niște... formalități. Și-abia aici mă dumiresc despre ce e vorba: „Ați venit să vă vedeți locul de muncă, tovarășe inginer ?“ — îl întreabă șeful serviciului. „Am venit să mi-1 iau pe cel vechi. Deși, provizoriu, pînă-n august" — îi răspunde tînărul. Nu-i vorba de nici o încurcătură. Tînărul a fost (și mai este) șofer. A părăsit pentru un timp volanul pentru a-și face facultatea. în fiecare vacanță și-a preluat însă basculanta. Acum predase înainte de termen lucrarea de diplomă, iar pînă la susținere se prezentase la volanul „Roman“-ului. în august își va lua în primire postul de inginer.E un destin simbolic pentru noile porți ale luminii.’
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„PATRULATER" ATLETIC INTERNAȚIONALSimbătă și duminică în orașul cehoslovac Banska Bystrica se vor desfășura întrecerile „patrulaterului" internațional atletic la care participă echipele masculine și feminine ale României, Austriei, Ungariei și Ceho
slovaciei. în vederea acestei întîlniri federația noastră a alcătuit un lot din care fac parte printre alții H. To- boc, Gh. Ghipu, P. Copu, C. Corbu, Ileana Silai, Fița Lovin, Eva Zorgo, Argentina Menis etc.

În cîteva rînduri• în turneul internațional feminin de șah de la Budapesta, după 4 runde și disputarea partidelor întrerupte conduc Litinskaia (U.R.S.S.) și Vreeken (Olanda) — cu cite 3 puncte, urmate de Margareta Mureșan — 2,5 puncte, Elisabeta Polihroniade — 2 puncte (1). ,• După 5 runde, in turneul internațional de șah de la Timișoara conduc maeștrii iugoslavi Martinovici și Knezevici, cu cite 3.5 puncte, urmați de Mârășescu — 3 puncte, Ciocâltea,

Deze (Iugoslavia) — cu cîte 2,5 puncte.• La Slănic Moldova încep astăzi finalele competiției de oină pentru „Cupa U.G.S.R.", întrecere cu caracter republican rezervată formațiilor din întreprinderi și instituții, la care vor lua parte 10 echipe : Combinatul Poligrafic Casa Scînteii, Metalul Tir- goviște, Laminorul Roman, Avintul Reghin, Electra Botoșani, Celuloza Drobeta-Turnu Severin, A.S.A. Constanța, C.F.R. Sibiu, C.P.L. Bacău și Torpedo Zărnești.

Tirgul anual al coope
rativelor meșteșugărești 

ialomițeneTimp de o săptămină Ia Slobozia a avut loc tirgul anual al Uniunii cooperativelor meșteșugărești din județul Ialomița, Cu această ocazie au fost organizate expoziții cu vinzare ce au prezentat publicului larg articole de larg consum și de sezon realizate de cooperativele meșteșugărești din Slobozia, Fetești, Călărași, Lehliu și Țăn- dărei. Confecțiile, noile modele de încălțăminte, tricotajele, articolele de marochinărie și mercerie, covoarele, obiectele de artizanat și împletiturile din răchită, obiectele de uz casnic pentru ușurarea muncii gospodinelor s-au bucurat de succes. Cu această ocazie s-au încheiat și contracte intre producători (unitățile uniunii cooperativelor meșteșugărești) și comerțul de stat și cooperatist. (Mihai Vișoiu)

Abnegația 
comunistă(Urmare din pag. I)lismului și comunismului. Aceasta cere abnegație, punerea intereselor generale mai presus de cele personale 1“In. numele acestor îndatoriri în plus, comuniștii acționează cu dăruire la locul lor de muncă, ;și fac e-, xemplăr datoria. Atitudinea lor față de muncă, aflată mereu sub semnul abnegației, al conduitei morale pilduitoare, trebuie să fie aptă de a determina pretutindeni un climat creator, pătruns de înaltă exigență și responsabilitate. Un climat în care nu numai fruntașii și, inovatorii să muncească din plin cu dăruire, iar alții să trăiască, fără efort, la „umbra succeselor generale". Pentru că, nu-i o noutate, mai sînt încă oameni care mai deformează noțiunile abnegație, dăruire, devotament. Afli, de pildă, că 0‘ promoție întreagă de medici ori profesori s-a decis fără șovăire să meargă în locuri socotite mai dificile, să facă primiri pas in profesie începind cu greul, in timp ce cite unul aleargă să 'obțină o „negație" de la locul greii, punînd în mișcare părinți, relații, dovezi medicale fabricate peste noapte. Lungi tocmeli fără principii se desfășoară nu o dată și cii unii specialiști cărora li se cere să muncească in județe mai slab dezvoltate sau în locuri mai puțin confortabile.Existenta unor abateri de la normele eticii și echității socialiste, manifestări de comoditate si inerție impun înrădăcinarea și cultivarea cu fermitate și perseverentă. în conștiința fiecăruia, a spiritului de abnegație, trăsătură definitorie a omului nou, măsură a umanismului revoluționar. Dobîndirea acestei însușiri morale și politice depinde foarte mult de acțiunea educativă tenace încă de la virsta formării si modelării caracterului. Școala, părinții, organizațiile de partid și tineret să acționeze hotărât, convergent pentru a dezvolta incă de la această virstă năzuința de a nu precupeți nici un e- fort în atingerea înaltelor idealuri, strădania spre faptele mari, care să slujească patria, poporul. La locul lor de muncă, din fabrică ori de pe ogoare, organizațiile de partid, comuniștii sînt chemați să pună un accent deosebit pe* cultivarea acestei calități morale înscrise la loc de frunte în statutul partidului. în Codul etic comunist. Omul liber, demn și stăpîn pe destinele sale, pe care îl formează orânduirea noastră socialistă. trebuie să se remarce printr-o înaltă conștiință, avînd în nucleul ei incandescent abnegația revoluționară, dăruirea și atașamentul neclintit față de idealul comunist al partidului.

le point
Motorul cu explozie este inevitabil tributar benzinei?

• în căutarea unor „soluții de schimb" la penuria de combustibil
• De la trestia de zahăr și bacterii la „gasohol" • Primul 
automobil electric a fost construit încă în 1899! • Motorul

diesel, un concurent tot mai serios al motorului clasic
Motorină, sfeclă, trestie de zahăr, 

manioc..., vin, propan sau butan, 
electricitate, hidrogen și chiar bac
terii, la care se adaugă cartofi și 
fructe — iată gama largă de produse pe care cercetătorii din lumea întreagă le experimentează pentru a le folosi în locul benzinei 1într-adevăr, problema care se pune, în condițiile în care benzina devine tot mai scumpă și mai rară, este următoarea : motorul cu explozie este, în mod inevitabil, tributar petrolului ? • Nu, afirmă in unanimitate cercetătorii. Și într-adevăr, în ultimul timp au loc tot mai multe experimentări pentru descoperirea de noi substanțe care să pună în mers acest motor.In primul rînd este vorba de 
ALCOOL. Recent a avut loc o demonstrație cu un autoturism de tip „Renault", al cărui motor funcționează pe bază de alcool din sfeclă. Din inițiativa americanului Eugene White, într-o regiune newyorkeză a fost inaugurată o stație de „benzină", unde de fapt se vinde „gaso
hol" — un amestec de 90 la sută benzină și 10 la sută alcool obținut din deșeuri agricole. Prețul este puțin mai . ridicat decît cel al benzinei, în schimb cu un litru de „gasohol" se poate parcurge o distanță rnai mare. De altfel, nu este o descoperire nouă. Să ne amintim că in timpul celui de-al doilea război mondial, în perioada ocupației, francezii au folosit acest amestec de alcool și benzină. Chiar alcoolul simplu, în neamestec. constituie un excelent carburant, cu condiția de a se modifica carburatorul motorului. Există însă o problemă. Pentru fabricarea de alcool este nevoie de multe calorii : de pildă, pentru a obține din sfeclă o cantitate de alcool echivalentă cu o calorie, este necesar să se consume 1,3 calorii ; de asemenea, pentru obținerea de alcool din vin, este nevoie de o cantitate substanțială de calorii. Se ridică, deci, problema de a se găsi o modalitate de reducere a numărului de calorii în vederea obținerii de alcool. Se pare că răspunsul îl oferă trestia de zahăr. Aceasta are avantajul — în comparație cu sfecla, de pildă — că oferă atit materia primă pentru obținerea alcoolului, cit și combustibilul necesar — sub formă de tulpine — pentru distilarea sa. Ea poate furniza echivalentul a patru tone de petrol de fiecare hectar. Nu este de mirare, in aceste condiții, că Brazilia a lansat un plan de „alcoolizare" a benzinei

unic în lume, „gasoholul" urmînd să ia, treptat, locul carburantului clasic. Cit privește țările care nu dispun de condiții climaterice corespunzătoare pentru cultivarea trestiei de zahăr, cum ar fi, de pildă, Franța, se studiază tot mai intens, în prezent, posibilitatea de a obține alcool din plante și deșeuri vegetale, pe calea fermentației, cu ajutorul unor bacterii, procedeu care să înlocuiască distilarea ce necesită un consum ridicat de combustibil.O altă soluție de schimb o constituie HIDROGENUL, care are un potențial energetic ridicat (se știe că este folosit drept combustibil la rachete) și, în plus, este inodor, nepoluant, iar sursa din care poate fi obținut — apa — se găsește in cantități, practic, nelimitate. De asemenea. el poate fi folosit la motoarele actuale fără modificări prea mari. Există insă și aici un șir de inconveniente. Mai întii este nevoie de mari cantități de energie pentru a obține hidrogenul din apă. în al doilea rînd, fiind lesne inflamabil și explozibil, păstrarea sa ridică multe probleme. Așadar, generalizarea hidrogenului pentru punerea în funcțiune a motoarelor nu este o chestiune care poate fi rezolvată de azi pe mîine, ci reprezintă o problemă a viitorului.Benzina poate fi, de asemenea. înlocuită prin GAZE LICHEFIATE. Pentru transportarea acestora este însă nevoie de recipiente speciale, care cîntăresc foarte mult.Se cunoștea de multă vreme posibilitatea de a folosi ELECTRICITATEA drept carburant. încă în 1899 a fost construit un automobil care era acționat cu ajutorul unei baterii și care a atins viteza de 100 km/h, nedepășită incă nici azi de un asemenea tip de autovehicul. Din păcate, nu s-a mers în continuare pe această linie, intrucît motorul cu explozie, funcționind pe bază de benzină și avind o greutate mai redusă de- cit bateriile, s-a dovedit mai convenabil. In prezent, se consideră că prin reducerea substanțială a greutății acumulatorilor, acest inconvenient va fi înlăturat. Pentru construirea lor, în loc de plumb încep să se folosească aliaje de nichel-fier și nichel-zinc, studiindu-se și posibilitatea de a se trece la utilizarea unor materiale și mai ușoare ; în același timp, durata de funcționare astăzi limitată (automobilele electrice au o autonomie de 80—100 km, după care bateriile trebuie reincăr-

cate), urmează a fi sporită de două pină la trei ori. Oricum, autovehiculele electrice cîștigă teren. în Marea Britanie, de pildă, aprovizionarea orașelor este asigurată de un parc de 50 000 autocamioane cu acumulatori electrici. La Londra a fost inaugurată anul trecut prima stație- service din lume pentru vehiculele electrice. în rețeaua transporturilor publice din R.Ș'.G. funcționează 50 autobuze și cîteva sute de camionete acționate cu electricitate. Autovehiculele electrice încep, de asemenea, să fie folosite și în Franța, S.U.A. etc. Experții prevăd că, în următorii 15 ani, în țările Pieței comune vor exista 7 milioane de automobile și autocamioane pe bază de electricitate.Concomitent, se întreprind studii intense pentru FOLOSIREA MAI ECONOMICOASA A MOTORULUI CLASIC CU EXPLOZIE. în acest scop, se reduce greutatea autovehiculelor, se perfecționează calitățile lor aerodinamice, motoarele sînt reglate mai bine cu ajutorul ordinatoarelor, se pun la punct noi sisteme de. transmisie, se reduce gradul de fricțiune a părților componente ale motorului. în felul acesta,, se scontează pe reducerea cu 30 la sută a 
consumului de benzină la suta de 
kilometri față de nivelul actual.Tot mai multă atenție se acordă, în același timp, MOTORINEI. Acest carburant prezintă un șir de avantaje între care consumul redus : 6 litri la suta de kilometri. Cu aceeași cantitate de carburant, un autovehicul care folosește motorina parcurge o distanță aproape dublă față de un autovehicul care folosește benzină. Nu este de mirare, în aceste condiții, că din 1973 și pînă azi, in 
Franța, numărul automobilelor cu 
motorină a sporit de patru ori, fără a depăși însă 10 la sută din parcul total de autovehicule. Mai există și alte avantaje : prețul motorinei este, în general, mai scăzut decît prețul benzinei ; motorul diesel este mai robust decît cel cu benzină ; gazele de eșapament nu conțin aproape deloc oxid de carbon, deci sînt nepoluante. Se reproșează că motorul diesel face mai mult zgomot decît motoarele obișnuite insă, ca urmare a perfecționărilor aduse, aceasta nu va mai constitui în curând o problemă ; de asemenea, demarajul este mai lent, însă și acest neajuns va fi in curând înlăturat.în aceste condiții, se pare că nu există deocamdată o soluție mai bună la problemele generate de penuria de energie decît folosirea motorinei. Tocmai de aceea, în momentul de față, cercetările și studiile cele mai intense se desfășoară în direcția extinderii, ca mijloc de locomoție, a autovehiculelor cu motor diesel.

• UN SEMNAL DE 
ALARMĂ. 111 Uniunea Sovietică a apărut o „Carte roșie" cuprinzind speciile și subspeciile cele mai rare și pentru a căror conservare trebuie deci acordată o atenție deosebită. Pentru fiecare din cele 154 de specii și subspecii de animale și păsări și cele 444 specii ale florei, cit cuprinde catalogul respectiv, se indică locurile unde se găsesc, numărul și cauzele reducerii numerice a speciei respective, posibilitățile de reproducere in captivitate, numărul exemplarelor existente în rezervații, grădini zoologice și parcuri botanice. Măsurile luate pentru protecția naturii în U.R.S.S. au permis nu numai păstrarea, ci in unele cazuri chiar înmulțirea speciilor peri

clitate la un moment dat — cre- lndu-se astfel posibilități de vînare a samurilor, biberilor, •> antilopei asiatice, renului nordic de Kola și altor specii de animale.
• DESPRE ORIGINEA 

„LUNII DE MIERE". p°- trivit istoricilor britanici, obiceiul de a petrece luna de miere (in limba engleză „honeymoon") datează încă din perioada saxonă a istoriei Angliei. In acea epocă, băutura favorită a locuitorilor actualei Marii Britanii era hidromelul — fabricat pe bază de miere. în cursul ceremoniilor nupțiale se beau mari cantități de hidromel, tradiția cerînd ca mirii să consume apoi, neintrerupt, timp de o lună, din această băutură.

• EXISTĂ VIATĂ PE 
MARTE ? Insistenta întrebare a. primit recent un răspuns pozitiv din partea unui grup de astronomi de la Universitatea Massachusetts, din Statele Unite. în urma observațiilor telescopice de pe Pămînt, la care s-au adăugat datele furnizate de aparatura specială instalată pe una din stațiile automate cosmice din seria „Viking", pe Marte au fost descoperite două rezervoare de apă naturală, a- flate la o mică adîncime de la suprafața planetei. Cel puțin unul din acestea, care a fost denumit Soiis Lagus, întrunește toate condițiile care asigură viața microorganismelor. Diferența de temperatură in decurs de 24 de ore oscilează între plus 20 grade și cel mult minus 40 grade Celsius. Experiențe

efectuate de astronomi americani, care au reprodus într-un rezervor terestru condițiile naturale din Solis Lagus, au permis să se conchidă că cel puțin în acest loc de pe „Planeta Roșie" ar putea fi posibilă existența anumitor microorganisme.
• GHEAJĂ LA... PA

CHET. Pentru a veni în ajutorul gospodinelor care au nevoie. la ocazii, de cuburi de gheață, o firmă franceză a realizat un dispozitiv foarte simplu și, în același timp, ingenios. Este vorba de pungi de. plastic, împărțite în compartimente (de felul ambalajelor moderne pentru medicamente) 

și umplute cu apă. Pungile se depozitează în congelatorul frigiderelor. Prin simpla apăsăre, cuburile perforează plasticul, fiind gata de folosire.
• UN FILM ÎMPO

TRIVA SECTELOR. Răzorul francez Andre Cayatte, cunoscut pentru realizările sale cinematografice care abordează cu curaj un șir de probleme ale societății occidentale, a anunțat că, in curând, va trece la turnarea unui nou film, un veritabil act de acuzare a activității nocive a sectelor religioase. Ba- zindu-se pe fapte autentice, Cayatte, care este și autorul 

scenariului filmului, își propune să demonstreze că sectele nu reprezintă, în fond, decît un mare și rentabil „business", o modalitate de. a stoarce profituri- prin exploatarea credulității și a bigotismului.
® SERVICII POȘTALE 

...BLINDATE. masive ferestre cu geamuri incasabile prin care nu pot pătrunde gloanțele : astfel șe prezintă noul tip de construcții destinate serviciilor poștale din Italia. Un asemenea tip de construcții este considerat indispensabil in condițiile înmulțirii bandelor de gangsteri care atacă și jefuiesc serviciile poștale. Se speră că, cel puțin pentru moment, securitatea birourilor poștale este garantată.

• ACLIMATIZAREA 
UNOR PLANTE TROPI
CALE, îndeosebi din categoria citricelor, se practică tot mai intens pe continentul nostru. Recent a fost strînsă recolta de portocale din sera grădinii botanice a Universității din Seghedin (R.P. Ungară). Bine îngrijit, unicul portocal de seră a dat o producție de 150 kg fructe mari și frumoase, spre satisfacția bo- taniștilor universitari.

• RARITĂȚI BI
BLIOFILE.. Trei milioane de cărți și manuscrise se păstrează în fondurile Bibliotecii de Stat din R.P. Mongolă, una din marile instituții cu acest profil de pe continentul asiatic. O bogată colecție de manuscrise rare, de 

cărți în limbile mongolă, tibe- tană, sanscrită, de tomuri voluminoase cu file din mătase, conferă valoare deosebită patrimoniului vechi al bibliotecii mongole. Există, de pildă, cărți ale căror coperți sint decorate cu lemn de santal și pietre scumpe, iar literele sînt bătute în aur.
• CiNTECE INTER

ZISE... Așa-numita „Comisie pentru etică" înființată de regimul din Coreea de sud a interzis din 1975 și pînă in prezent peste 370 de cîntece coreene și peste 360 cîntece străine. Pe lista neagră se află și melodiile compuse de unii autori care și-au găsit salvarea de represiuni trecind granița în Republica Populară Democrată Coreeană. Comisia a interzis printre altele și cunoscutul cîntec al lui Aznavour „Isabelle".
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Președintele Spyros Kyprianou: nutrim sentimente sincere 
de prietenie și recunoștință pentru poziția României„Aștept vizita în România șl in special convorbirile cu președintele Nicolae Ceaușescu cu un deosebit interes și mare bucurie. Aș dori să transmit președintelui Nicolae Ceaușescu, guvernului și poporului român un salut călduros. împreună cu mulțumirile poporului cipriot pentru sprijinul României în momentele dificile cunoscute de Cipru". Aceste cuvinte au fost adresate de președintele Republicii Cipru, SPYROS KYPRIANOU, delegației de ziariști români prezenți în aceste zile la Nicosia. Ele exprimă fidel gîndurile și sentimentele poporului cipriot față de România, față de președintele Nicolae Ceaușescu, „sentimente sincere de prietenie — și, aș spune, chiar de recunoștință — pentru poziția României față de cauza poporului cipriot" — cum s-a exprimat președintele Republicii Cipru.Nenumărate dovezi despre aceste sentimente și gînduri ale poporului cipriot am avut prilejul să consemnăm in cadrul întrevederilor si convorbirilor purtate în ultimele zile aici, în „Insula Afroditei", zile care au coincis cu pregătirile pentru vizita pe care urmează s-o facă în țara noastră, la invitația președintelui Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Cipru, Spyros Kyprianou. Ne-au vorbit conducători ai unor departamente guvernamentale și oameni de rînd, liderii unor partide politice și ziariști ; pe aceste teme au apărut articole în presa din Nicosia și s-au transmis emisiuni la posturile de radio și televiziune. Toate au relatat elogios despre România prietenă și președintele Nicolae Ceaușescu, despre politica consecventă, principială pe care o promovează țara noastră, despre atașamentul ei constant față de cauza păcii, înțelegerii și cooperării între popoare, față de imperativul soluționării pașnice, la masa tratativelor, a problemelor litigioase care există în diverse zone ale lumii. în momentul în care în capitala Ciprului se desfășoară convorbirile intercomunitare, cu atit mai puternic au fost evidențiate aceste laturi principale ale politicii externe românești, consecvența cu care țara noastră s-a pronunțat și se pronunță pentru soluționarea politică, prin negocieri, a problemei cipriote — pentru garantarea independentei, suveranității, integrității teritoriale și nealinierii Republicii Cipru — corespunzător intereselor celor

două comunități, poporului cipriot în ansamblul său.în acest sens, ANDREAS PAPA- 
GEORGHIOU, ministrul comerțului și industriei, ne-a declarat : „Față 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
există in Cipru o stimă deosebită. 
Personal am avut fericirea să jiu 
primit de președintele României, 
in decembrie anul trecut, cind am 
vizitat țara dumneavoastră. Am 
constatat ipteresul său profund pen
tru cauza păcii și înțelegerii in Bal
cani și Mediterană, pentru soluțio
narea pașnică a problemei cipriote. 
Cred că este nu numai opinia mea, 
dar și a întregului popor cipriot că

Aprecieri și opinii ale unor 
personalități din Cipru, 
în 'preajma apropiatului 

dialog la nivel înalt 
româno-cipriot

președintele Nicolae Ceaușescu, 
prin poziția sa, contribuie in însem
nată măsură la întărirea păcii in 
regiunea noastră".Secretarul general al Partidului progresist al oamenilor muncii din Cipru, EZEKIAS PAPAIOANNOU, a ținut la rîndul său să exprime 
„mulțumiri poporului român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pentru 
sprijinul acordat dintotdeauna po
porului cipriot. Nu există nici o 
îndoială că întrevederile și convor
birile pe care le va avea in Româ
nia președintele Kyprianou vor 
marca un aport de seamă la cauza 
generală a înțelegerii și păcii. Con
siderăm că România și președintele 
ei sint apărători de nădejde ai 
acestei cauze. Considerăm că prin 
dialogul la nivel înalt, tradiționa
lelor relații romăno-cipriote li se 
vor deschide perspective și mai 
îmbucurătoare".

VASSOS LYSSARIDES, președintele Partidului Socialist, a subliniat consecvența cu care țara noastră 
„a sprijinit întotdeauna principiul 
suveranității, independentei și uni
tății Ciprului. Sintem recunoscători 
României, președintelui ■ Nicolae 
Ceaușescu pentru poziția principia
lă in problema Ciprului, pentru 
sprijinul acordat cauzei drepte a 
poporului cipriot in ansamblul său,

unității, înțelegerii și conviețuirii 
pașnice intre cele două comunități" începerea convorbirilor interco- munitare la hotelul Ledra Palace din Nicosia a fost un prilej de a intîlni un șir de ziariști ciprioți- turci, care, de asemenea, au subliniat dorința comunității cipriote- turce de, a conviețui pașnic cu comunitatea cipriotă-greacă, de a ajunge la o soluție politică pe calea negocierilor pașnice, menționînd totodată, cu satisfacție, interesul țării noastre, al președintelui Nicolae Ceaușescu, pentru problemele din regiune.Toți cei cu care am avut ocazia să stăm de vorbă au ținut să evidențieze bunele relații existente între țările noastre, prietenia tradițională dintre Româira și Cipru, căreia apropiatele convorbiri la nivel înalt le vor conferi valențe noi, superioare.

IACOVOS ARISTJDOU, directorul giPlanificării, ne-a vorbit in calitate de conducător al delegației Republicii Cipru la prima sesiune a Comisiei interguvernamentale româ- no-cipriote de colaborare economică și cooperare industrială și tehnică. Interlocutorul a evidențiat că există largi posibilități pentru cooperare industrială, comercială și economică, inclusiv în domeniul tehnologiilor de vîrf, al prelucrării materiilor prime locale, menționînd în acest sens crearea unor societăți mixte de producție și comercializare.
„Noi, ciprioții — ne-a ca o concluzie generală, __________

MICHAELIDES, președintele Parlamentului cipriot — sintem fericiți 
pentru faptul că între țările noas
tre există relații atit de bune, care 
acum se vor dezvolta și mai mult. 
In 
de 
a 
în 
că . .
a cărui prietenie și atașament față 
de cauza păcii și ' înțelegerii in 
lume avem atit de multe exemple, 
poate contribui la soluționarea pro
blemei cipriote, prin prestigiul său 
enorm, prin poziția sa construc
tivă, înțeleaptă. De aceea, așteptăm 
cu interes și satisfacție vizita pe 
care președintele Kyprianou o va 
face in România prietenă".

ieneral al Departamentului

declarat, 
ALECOS

mod deosebit, sintem satisfăcuți 
poziția principială, constructivă 

președintelui Nicolae Ceausescu 
problema cipriotă. Considerăm 
președintele dumneavoastră, de

Nicolae PLOPEANU
Corespondență din Nicosia

După semnarea Tratatului „S.A.L.T.-2“
Forurile supreme de partid și de stat ale U.R.S.S 

au aprobat activitatea delegației sovieticeMOSCOVA 21 (Agerpres). — Biroul Politic al C.C. al P.C.U.Ș., Prezidiul Sovietului Suprem și Consiliul de Miniștri ale U.R.S.S. au aprobat în întregime activitatea delegației sovie-, tice, condusă de Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., la întîlnirea de la Viena cu Jimmy Carter, președintele S.U.A., apreciind — după cum se arată în comunicatul transmis de agenția TASS — că întîlnirea constituie un pas important înainte pe calea însănătoșirii relațiilor sovieto- americane șl a întregului climat politic internațional. Transpunerea completă în viață a documentelor semnate

la Viena deschide noi posibilități pentru a arsenalelor cleare, a se asigura limitarea lor cantitativă șj calitativă efectivă. Soluționarea acestei sarcini ar constitui o nouă etapă de frinare a cursei înarmărilor nucleare și ar deschide calea spre reducerea substanțială a armamentelor și spre realizarea țelului suprem : încetarea deplină a producției și lichidarea rezervelor de arme nucleare.întîlnirea de la Viena — se spune în comunicat — deschide posibilități pentru extinderea mai consecventă a domeniilor colaborării sovieto-amerj- cane.

se pune capăt sporirii de arme racheto-nu- BEIJING 21 (Agerpres). — După cum transmite agenția China Nouă, în raportul asupra proiectului planului economic național pe anul 1979, prezentat de Yu Qiuli, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, ministru însărcinat cu Comisia de stat pentru planificare, in cadrul sesiunii Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze, care se desfășoară la Beijing, se arată că • atenția este concentrată asupra dezvoltării agriculturii și industriei ușoare — a căror producție va crește, comparativ cu anul trecut, cu 4 la sută și, respectiv, 8,3 la sută — si a consolidării industriei cărbunelui, petrolului, energiei electrice, transporturilor șl materialelor de construcție. Producția celorlalte ramuri ale industriei este stabilită în concor- . danță cu posibilitățile de aprovizio-

nare cu combustibil șl energie. Se prevăd, de asemenea, măsuri pentru realizarea de construcții capitale în raport de posibilitățile financiare și materiale ale țării. Producția industrială va crește cu 8 la sută, din care a industriei grele — cu 7,6 la sută. Din totalul investițiilor, agriculturii ii sînt destinate 14 la șută (fată de 10.7 la sută anul trecut), industriei ușoare — 5,8 la sută (față de 5,4 la sută). Investițiile în industria grea reprezintă 46,8 la sută, fonduri importante urmind să fie alocate industriei cărbunelui, petrolului, energiei și materialelor de construcție.In aceeași zi, ministrul finanțelor, Zhang Jingfu, a prezentat de buget pe anul 1979, care dica la 112 miliarde yuani, turi, ca și la cheltuieli.
proiectul se va ri- la veni-

româno-sovietice de colaborare culturală Comunicat bulgaro - ungar

Prima ședință a noului Parlament italian
• Tovarășa Nilde Jotti (Partidul Comunist Italian) aleasă pre
ședintă a Camerei Deputaților • Amintore Fanfani reales 

v președinteMiercuri la Roma la 3 și 4 două ca-ROMA 21 după-amiază noul Parlament italian ales iunie. Cu acest prilej, cele mere ale parlamentului și-au ales președinții. Ca președinte al Senatului a fost reales Amintore Fanfani (democrat-creștin). După cum informează agenția France Presse, Fanfani, care a fost ales jn cadrul primului tur de scrutin, a beneficiat și de voturile senatorilor comuniști.în funcția de președinte al Camerei Deputaților a fost aleasă Nilde

(Agerpres). — s-a întrunit al SenatuluiJotti, membră a Partidului ComunistItalian. Agenția ANSA relevă , că este pentru prima ducerea Camerei aleasă o femeie, merei Deputaților ca funcție în stat, Republicii și președintele Senatului.In vîrstă de 59 de ani, Nilde Jotti, văduva fostului secretar general al P.C.I., Palmiro Togliatti, este membră a Direcțiunii P.C.I. și deputată din 1946.

oară cînd in Deputaților Președintele ocupă locul după președintele
con- este Ca- trei

Grevă generală în AustraliaCANBERRA 21 (Agerpres). — La chemarea a peste 200 de uniuni sindicale, in Australia a avat loc, joi, o grevă generală, organizată in semn de protest împotriva arestării ilegale a unor lideri sindicali.
participat la acțiunile reven- ale minerilor din Australiacare au dicative de Vest. Potrivit datelor preliminare la grevă au participat peste 1,5 milioane de oameni ai muncii australieni, din diferite sectoare economice.

MOSCOVA 21 — Corespondentul Agerpres, M. Coruț, transmite : La Moscova s-au încheiat lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-sovietice de colaborare culturală.în cadrul dezbaterilor din sesiune, părțile au subliniat că înființarea comisiei este o mărturie a atenției permanente acordate de Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, de guvernele celor două țări dezvoltării continue a colaborării culturale româno- sovietice. în lumina prevederilor Declarației româno-sovietice adoptate la București în noiembrie 1976, a altor înțelegeri convenite la întîlni- rile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Leonid Brejnev, la sesiune au fost analizate probleme ale aprofundării continue a relațiilor culturale bilaterale, rele- vindu-se rolul important pe ’care-l joacă dezvoltarea culturii și artei in rezolvarea sarcinilor edificării socialismului și comunismului în cele două țări.Pornindu-se de la dezvoltarea de ansamblu din ultimul timp a relațiilor culturale româno-sovietice, la sesiune s-a examinat pe larg stadiul colaborării bilaterale în domeniul editorial și în sfera activității teatrale, convenindu-se măsuri pentru amplificarea și perfecționarea acestei colaborări. Editurile românești și sovietice vor continua intens, în condiții de reciprocitate, acțiunea de traducere și tipărire a celor mai valoroase lucrări din literatura clasică și contemporană a celor două țări, paralel cu inițierea de acțiuni pentru o mai bună popularizare și cunoaștere reciprocă a valorilor literare. Comisia a făcut, totodată, recomandări pentru o și mai intensă popularizare și cunoaștere a creației

a realizărilor artei in-dramatice și terpretative și scenice, prin includerea in repertoriile teatrelor românești și sovietice a pieselor de certă valoare ale unor autori din țara parteneră, efectuarea de turnee de către colective teatrale, activizarea contactelor directe dintre teatre, schimburi de regizori pentru montarea unor spectacole. S-a evidențiat, in acest context, semnificația deosebită a unor acțiuni complexe prevăzute pe anul în curs, cum sînt „Zilele culturii românești" in U.R.S.S., organizate, cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă, și, respectiv. „Zilele culturii ruse și sovietice" în România, cu ocazia celei de-a 62-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.La încheierea lucrărilor, președinții celor două părți în comisie, Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, și Piotr Demicev, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul culturii al U.R.S.S., au semnat protocolul sesiunii.Lucrările sesiunii s-au desfășurat Intr-o atmosferă prietenească, de înțelegere reciprocă.

SOFIA 21 (Agerpres). — în comunicatul dat publicității la Sofia asupra rezultatelor vizitei delegației de partid și guvernamentale a R. P. Ungare conduse de Janos Kadar, prim- secretar al C.C. al P.M.S.U., se subliniază că această vizită, precum și convorbirile purtate reprezintă „o nouă contribuție importantă la adin- cirea continuă a prieteniei frățești și la extinderea colaborării multilaterale dintre P.C.B. și P.M.S.U., dintre Bulgaria și Ungaria". S-au con-

venit direcțiile principale de dezvoltare continuă a colaborării economice și tehnico-științifice pe perioada pină in anul 1990. Părțile au subliniat, de asemenea, că procesul destinderii reprezintă tendința dominantă in relațiile internaționale contemporane, angajindu-se să contr,' buie și mai activ la promovarea cauzei păcii și a securității internaționale. colaborării între popoare și progresului social în lumea întreagă — transmite agenția B.T.A.
Rezultatele parțiale ale alegerilor 

din GhanaACCRA 21 (Agerpres). — După numărarea voturilor în 107 circumscripții, potrivit rezultatelor parțiale ale alegerilor prezidențiale și parlamentare desfășurate luni in Ghana, Partidul Național al Poporului (P.N.P.), condus de către Hilla Limann, a cucerit 51 de mandate in viitoarea Adunare Națională, care va avea 140 de deputați. Partidul Frontului Popular,, de tendință liberală, al cărui lider este Victor Owusu, a ciștigat, pentru

moment, 31 de mandate, Convenția Națională Unită, condusă de William 'Ofori-Atta — 11 locuri, iar Partidul Acțiunea Congresului — 10.Liderul Partidului Național al Poporului, Hilla Limann. deține, de asemenea, un avans substanțial și în cursa pentru funcția de președinte al țării, întrunind pînă în prezent 400 000 de voturi, față de principalul său contracandidat, Victor Owusu, cu 330 000 sufragii.

agențiile de presă transmit
In memoria fostului pre

ședinte SukamO. Președintei. Indoneziei, Suharto, a inaugurat joi, in localitatea Blitar, mausoleul fostului șef al statului indonezian. Sukarno, decedat cu nouă ani in urmă. în alocuțiunea sa, președintele Suharto a evocat figura fostului președinte ca un „fiu ilustru al Indoneziei, care a proclamat independența tării sale". El a cerut poporului indonezian să continue lupta pentru crearea unei societăți drepte și prospere.
La Genovaau ^ost re^uate con* vorbirile dintre delegațiile U.R.S.S. și S.U.A. asupra problemei interzicerii noilor tipuri și sisteme de arme de distrugere in masă și, în acest context. a interzicerii armei radiologice.

Comunicat iugoslavo-in- 
dîan. comunicatul dat publicității de agenția Taniug, în urma întilnirii de la Brioni a președintelui R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito. cu primul ministru al Indiei, Morarji Desai. șe subliniază că cele două părți au. relevai ca politica de nealiniere s-a afirmat ca un factor pozitiv, de sine stătător. în relațiile internaționale. Totodată, s-a evidențiat faptul că politica de nealiniere contribuie la soluționarea problemelor internaționale majore și la edificarea unor relații politice si economice mai democratice in lume.

nării Populare a Republicii Populare Mozambic, care dezbate raportul privind principalele direcții ale primului plan național de dezvoltare economică a țării pentru perioada 1979— 1980. Luind cuvîntul in cadrul sesiunii, Samora Machel, președintele FRELIMO și președintele republicii, a subliniat că edificarea societății socialiste in Mozambic este posibilă numai pe baza planificării.
comuneReuniunea« _

în centrul dezbaterilor — acute probleme economice problema fundamentală care, se pune reuniunii de la Tokio rezidă in faptul că lumea industrializată occidentală nu mai poate reglementa șomajul și alte dificultăți fără o rată relativ ridicată și susținută de creștere economică. Pentru o asemenea rată, țările industriale, a spus el, nu dispun de resursele energetice necesare și trebuie să-și concentreze atenția asupra tehnologiilor de valorificare a unor noi surse de energie in vederea reducerii dependenței de petrolul importat. Pentru acest motiv, reuniunea la nivel înalt de la Tokio va trebui să examineze și necesitățile energetice pe termen lung ale țărilor occidentale industrializate.Primul ministru al Japoniei, Masayoshi Ohira, a declarat, intr-o cu- vintare rostită la Tokio, că va face toate eforturile pentru realizarea „unui acord' în problemele energiei" la reuniunea la nivel înalt a celor 7 state occidentale industrializate.

Joi au inceput la Strasbourg lucrările reuniunii la nivel înalt a Pieței comune, pe agenda căreia figurează în primul rînd problemele economice care confruntă în prezent țările membre. Șefii de stat și de guvern participanți la reuniune vor examina pînă vineri, in afară de criza energetică, probleme privind creșterea economică, inflația, șomajul, sistemul monetar european.Referindu-șe la sarcinile care stau in fața reuniunii. France Presse relevă : „Pe plan al consiliului european afla, fără indoială, giei. „Cei nouă" vor încerca să ajungă la o atitudine comună cu numai citeva zile înaintea reuniunii la nivel înalt a țărilor industrializate de la Tokio, chemată' la rîndul ei să depășească punctele de. vedere diferite ale C.E.E., S.U.A. și Japoniei".într-un interviu acordat agenției Kyodo, președintele Comisiei Pieței comune, Roy Jenkins, a apreciat că

dificile agenția primul se va problema ener- vor încerca

I

artei inter- 
noastră a 

Festivalul

Primire la Phenian. Dele- gația R. P. Angola, în frunte cu Paulo Jorge, ministru de externe, care întreprinde o vizită oficială în R.P.D. Coreeană, a fost primită de președintele Kim Ir Sen. în timpul convorbirii cordiale și prietenești care a avut loc cu acest prilej, informează agenția A.C.T.C., au fost abordate probleme ale relațiilor bilaterale. precum și alte chestiuni de interes reciproc.
Sesiunea Adunării Popu

lare a R. P. Mozambic. La Maputo se desfășoară lucrările Adu-

încrederea internațională poate fi clădită
numai prin eliminarea politicii de forțăS-a încheiat recent cea de-a doua sesiune a Comitetului special O.N.U. privind întărirea eficacității principiului nerecurgerii la forță în relațiile internaționale — organism format din 23 de state, între care și România.Din însăși denumirea comitetului și din formularea mandatului său, anume „elaborarea unui tratat privind nefolosirea forței în relațiile internaționale, precum și reglementarea pașnică a diferendelor sau formularea oricăror recomandări in acest sens", rezultă că acestui comitet îi revine un loc important pe linia adoptării de către O.N.U. a unor măsuri îndreptate s-pre întărirea legalității internaționale, prevenirea și soluționarea conflictelor, menținerea și întărirea păcii.Deși în cadrul comitetului se manifestă încă unele divergențe de păreri cu privire la modul de abordare a problemelor înscrise pe agendă și la caracterul instrumentelor internaționale care ar urma să fie elaborate, este totuși unanim acceptată ideea că prin însuși votul Adunării Generale a O.N.U. care a dus la crearea acestui organism, cvasiunanimitatea statelor lumii au recunoscut că problema eliminării forței și amenințării cu forța este o problemă deosebit de importantă examinarea de întreagaRomânia tribuție activă, crăriîe comitetului, pornind de la cerința de a se asigura și perfecționa cadrul juridic și instituțional sar pentru ca popoarele să-și exercita dreptul la pace, la să-și poată rezolva problemele ele in mod pașnic, potrivit intereselor și aspirațiilor lor.Așa cum este cunoscut, partidul și statul nostru, sub impulsul gîndiiii social-politice clarvăzătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu și sub directa sa îndrumare, militează cu fermitate movarea

unei politici noi, democratice, în cadrul căreia asigurarea aplicării stricte in practică a principiilor fundamentale ale dreptului internațional ocupă un loc central. Această preocupare pornește de la ideea, yerifi- cată de practică, potrivit căreia respectarea principiilor relațiilor dintre state reprezintă singura cale pentru a asigura conviețuirea pașnică și colaborarea fructuoasă între state și popoare.în contextul acestor principii fundamentale, un loc central il ocupă abolirea definitivă a recurgerii la forță și la amenințarea cu forța, soluționarea problemelor dintre state

și cooperarea între state, rezoluția O.N.U. din 1974 prin care a fost a- doptată definiția agresiunii, Actul final de la Helsinki al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, numeroase tratate și alte documente bilaterale și multilaterale.Dar cazurile destul de frecvente de nerespectâre în practică a acestor principii, persistența unor conflicte mai vechi și ivirea altora noi, intensificarea luptei pentru sfere de influență și alte manifestări ale politicii de forță, care generează pericole serioase la adresa păcii și securității generale, impun să se întreprindă noi eforturi pentru reafir-

lectivă, în conformitate cu Carta O.N.U.în tratat se cer incluse, după pă-, rerea țării noastre, clauze clare, care să interzică atit folosirea directă a forței, cit și recurgerea la forme și manifestări indirecte de constrîngere, de imixtiune, de intimidare. Prevederile acestui instrufnent internațional trebuie să consacre angajamentul ferm al tuturor statelor-părți că nu vor recurge in nici un caz și in nici o împrejurare la amenințare sau folosirea forței, că nu vor interveni in nici o formă în treburile interne ale altor state, că nici un motiv nu poate justifica ingerințele și interven-
Concluzii judicioase reliefate de Comitetul special O.N.U.

și de actuală ei trebuie să se atenție.socialistă aduce constructivă.
și că bucureo con- la lu-nece- poată viață, dintre

și consecventă pentru pro- în viata internațională a

exclusiv pe cale pașnică. După cum sublinia recent tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : „Este timpul să facem să înceteze pentru totdeauna glasul armelor, să instaurăm o pace trainică intre toate națiunile, să asigurăm ca popoarele să-și consacre întregul potențial material și uman dezvoltării economico-sociale, soluționării unor probleme de importanță vitală pentru viitorul lor și al întregii omeniri. Nimic nu poate justifica folosirea forței sau amenințării cu forța in raporturile dintre state, recurgerea Ia înfruntări armate, la războaie ; numai prin discuții directe între părțile interesate, la masa tratativelor, se pot găsi soluții trainice, cu adevărat viabile pentru orice diferende, oricit de complicate ar fi acestea".Principiile nefolosirii forței și reglementării pașnice a diferendelor au fost înscrise la loc de frunte în Carta Națiunilor Unite. Aceste principii cardinale au fost, ulterior, precizate in anumite privințe în documente internaționale importante ca, de exemplu, Declarația O.N.U. din 1970 referitoare la principiile de drept internațional privind relațiile amicale

marea elementelor esențiale ale acestor principii, pentru adoptarea în cadrul O.N.U. a unor măsuri care să le confere acea eficiență sporită dorită de popoarele lumii.în spiritul propunerilor proprii formulate în repetate rînduri privind necesitatea ca statele să-și asume angajamente ferme, fără echivoc in domeniul respectării principiilor dreptului internațional, țara noastră a sprijinit încă de la. inceput ideea. avansată de U.R.S.S., ca discuțiile și negocierile din cadrul comitetului să se materializeze intr-un tratat universal cu privire la nefolosirea forței sau a- menințării cu forța în relațiile internaționale.în concepția României, un asemenea tratat ar trebui să încorporeze întreaga experiență istorică, să reafirme și să includă garanțiile necesare transpunerii în practică a faptului general recunoscut că nere- curgerea la forță constituie o normă imperativă de la care nu poate exista derogare, că forța nu poate fi folosită decit in exercitarea dreptului la autoapărare individuală și co-

(iile străine, ajutorul militar acordat unor grupuri care se ridică împotriva propriului guvern, acționînd cu forța pentru răsturnarea organelor naționale, legal constituite și recunoscute' ca atare pe plan internațional.Printre propunerile formulate de România figurează, de asemenea, enumerarea nelimitativă a unor elemente de manifestare a amenințării sau folosirii forței care să fie incriminate prin tratat, ca de exemplu : ocuparea prin forță de teritorii străine, acte împotriva unității și integrității teritoriale a unui stat, folosirea oricăror tipuri de arme împotriva teritoriului unui stat etc.Relația dintre dezarmare și nefolosirea forței reprezintă, intr-adevăr, un element fundamental pentru Îmbunătățirea climatului internațional, pentru trecerea la măsuri eficiente în ambele domenii. Așa cum se sublinia și în Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu adresat celei de-a V-a Conferințe a Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, reducerea cheltuielilor pentru înarmare, angajarea pe calea dezarmării presu-

pune renunțarea sub orice formă Ia folosirea forței și la amenințarea cu forța in viața internațională, asumarea unor ' garanții ferme, inclusiv de către O.N.U., in sensul că țările care nu-și sporesc cheltuielile militare nu vor fi victima nici unei agresiuni, a nici unei ingerințe din afară, că se vor respecta cu sfințenie suveranitatea și independența lor națională.Ținînd seama de. aceste considerente, printre propunerile țării noastre figurează înscrierea in tratat a obligației tuturor statelor și a fiecăruia în parte de a continua să depună eforturi pentru adoptarea de măsuri concrete, eficiente, de dezarmare ; obligația statelor posesoare de arme nucleare de a nu le folosi sau amenința cu folosirea lor împotriva statelor care nu posedă asemenea arme ; angajamentul statelor posesoare de arme nucleare de a nu folosi primele, unul contra altora, asemenea arme.în cadrul comitetului, reprezentanții României au subliniat, de asemenea, actualitatea propunerilor țării noastre de a se elabora un Tratat general relativ la reglementarea pașnică a diferendelor, un Cod universal de conduită și de a se crea o comisie a Adunării Generale a O.N.U. cu funcții de mediere, bune oficii și conciliere.Propunerile României prezentate comitetului special s-au bucurat de o apreciere pozitivă, ele constituind o contribuție de substanță la desfășurarea lucrărilor în vederea atingerii scopurilor pentru care acesta a fost creat. Potrivit orientărilor fundamentale ale politicii sale de pace și colaborare internațională, România va milita in continuare pentru ca lucrările comitetului să dea rezultate, să ducă la consacrarea in documente a angajamentelor de nerecurgere la forță și la amenințarea cu forța și, prin aceasta, la promovarea cauzei păcii și securității în lume.
Națiunile Unite

Llviu BOTA

Un nou' succes al 
pretative din țara 
fost înregistrat la 
internațional de canto desfășu
rat in Brazilia: cintărețele Ju
liana Ciurcă și Mariana Cioro- 
mila au cucerit premiile al trei
lea și, respectiv, al patrulea. 
Sub titlul „Voci feminine dau 
strălucire internaționalului de 
canto", cotidianul de mare tiraj 
„Jornai do Brasil" inserează un 
articol in care apreciază elo
gios talentul solistelor românce.

Devalorizarea monedei 
neozeelandeze. Noua • -lan- dă a devalorizat, joi, moneda sa 'cu sută in raport cu dolarul și cu monede occidentale.5 la alte

Evenimentele din Nicaragua
• încercări de ultimă oră ale regimului somozist de___  . a 
contracara ofensiva forțelor antidictatoriale • Emoție în S.U.A. 

ca urmare a asasinării
In timp ce la sediul O.S.A. (Or

ganizația Statelor Americane) din 
Washington se făceau ultimele pre
gătiri pentru reuniunea ministeria
lă, convocată din inițiativa S.U.A. 
pentru a an'âliza situația din Nica
ragua, la Managua, regimul somo
zist lansa in luptă ultimele sale 
forțe, intr-o încercare disperată de 
a stăvili ofensiva forțelor antidic
tatoriale, in frunte cu luptătorii din 
Frontul Sandinist de Eliberare Na
țională (F.Ș.L.N.). Agențiile inter
naționale de presă, descriind lupte
le grele desfășurate in zonele de 
est ale capitalei — El Dorado și 
Don Bosco — notează pierderile 
grele suferite de trupele guverna
mentale. Avioane ale forțelor de 
eliberare au bombardat, joi, buncă
rul din Managua in care se află 
dictatorul Somoza, relatează agenția 
I.P.S. Este pentru prima dată in 
cursul ciocnirilor desfășurate la Ma
nagua cînd insurgenții sandiniști au 
utilizat aviația împotriva forțelor- 
militare ale regimului 
levă France Presse.

în același timp, pe 
Managua se petrecea 
punea in evidență, o 
bestialitatea, regimului 
asasinarea cu singe rece, de 
soldați ai Gărzii Națidnaîe, a

unui ziarist american

somozist, re-

o stradă din 
un fapt care 
dată in plus, 

somozist: 
către 

zia-

Tistului nord-dmerican William 
Steward, de la postul de televiziu
ne A.B.C. Colegii de echipă ai lui 
Steward au filmat integral asasi
natul și „proiectarea peliculei pe 
toate canalele de televiziune din 
Statele Unite — relatează agenția 
France Presse — a făcut să creas
că in mod considerabil in rindurile 
opiniei publice americane indigna
rea față de regimul lui Somoza". 
Imaginile TV l-au arătat clar pe 
Steward indreptindu-se spre un 
grup de soldați, după ce coborise 
dintr-o camionetă pe care era scris 
cu litere mari TV. „Soldații l-au 
forțat mai iutii pe ziarist să se 
culce cu fața la pămint, apoi au 
inceput să-l lovească cu picioarele. 
Citeva secunde mai tirziu, un so
mozist a tras asupra lui o rafală 
de automat. Corpul lui Steward se 
zbatea încă in praf cind o 
rafală l-a ucis pe interpretul 
nicaraguan, care-l însoțise".

Inutil de adăugat că postul 
radio somozist, neștiind de exis
tența filmului, anunțase că Steward 
căzuse victimă... unui atac sandi- 
nist. Președintele S. U.A. a 'făcut o 
declarație publică in care a califi
cat. asasinarea lui Steward ca „un 
act de barbarie, condamnat de către 
toți oamenii civilizați".

altă 
său

de

FRANȚA

O deciziePARIS 21 (Agerpres). — După Informează agenția France ~ . . .. primul secretar al Partidului Socialist Francez, Franțois Mitterrand, și-a anunțat miercuri seara demisia din Parlamentul vest-european, din cauza hotăririi Comisiei naționale franceze de numărare a voturilor — in urma alegerilor de la 10 iunie — de a acorda un loc in plus listei lui Simone Veil (Uniunea pentru Democrația Franceză — giscardieni) și de a retrage un loc listei socialiste. Lista giscar- diană are astfel 26 de locuri in Parlamentul de la Strasbourg, 21 de locuri revin socialiștilor, 19 locuri comuniștilor și 15 gaulliștilor. Liderul socialist s-a declarat indignat de „ho- tărîrea dezonorantă a comisiei", in baza căreia se adaugă listei guvernamentale un loc ce nu fusese ciștigat prin alegeri libere.Referindu-se la hotărîrea comisiei

larg contestatăcumPresse, respective, într-un comunicat al Secretariatului C.C. al P.C.F., publicat de cotidianul „L’Humanite", se spune : „Partidul Comunist adresează cel mai viguros împotriva acestui act arbitrar. Adevăratul rezultat, cel care acordă 22 de locuri Partidului Socialist, trebuie restabilit și respectat".Presa pariziană de joi critică sever decizia „Comisiei naționale franceze de control".Astfel, in comentariul său, cotidianul „Le Matin" scrie că „legea nu a fost respectată și, în consecință, decizia Comisiei de control va trebui in mod firesc să fie anulată".„Această decizie, scrie la rîndul său „L’Aurore", constituie o eroare politică", in timp ce „Le Figaro" consideră că „Afacerea ia o dimensiune politică considerabilă".

Francez protest
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