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Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
președintele Republicii Sucialiste România, 

împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, 
va face o vizită oficială de prietenie 

in Republica Arabă Siriană
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, va efectua, îm

preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o vizită oficială de prietenie in Re
publica Arabă Siriană, la invitația 
secretarului general al Partidului

Baas Arab Socialist, președintele Re
publicii Arabe Siriene, Hafez Al As
sad, și a doamnei Anisse Al Assad, 
in a doua decadă a lunii august a.c.
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INDUSTRIALIZAREA
factorul determinant al marilor 
transformări economico-sociale

și progresului accelerat al României socialiste
„Viața a confirmat în mod strălucit justețea politicii partidului 

de industrializare socialistă, baza sigură a progresului economic și 
social al țării, a ridicării nivelului de trai material și spiritual al 
întregului nostru popor, a afirmării națiunii noastre în rîndul na
țiunilor libere și egale

Așa arata astâzi mult încercata așezare dunâreana Zimnicea Foto : S. Cristian
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DINAMICA PRODUCȚIEI GLOBALE INDUSTRIALE

I
storia celor trei decenii și jumătate 
care au trecut de la eliberarea țării, pe
rioadă de mari transformări revoluțio
nare în dezvoltarea societății noas
tre, de modificări structurale în in-

tregul mod de existență socială, materială și 
spirituală al poporului român, pune cu putere 
în evidență rolul determinant al industrializă
rii țării in dezvoltarea susținută a forțelor de 
producție și în edificarea unei economii puter
nice, moderne prin toate componentele sale.

Fundamentarea strategiei industrializării în 
concordanță cu condițiile istorice concrete ale 
României și cu tendințele ce se conturau pe 
plan mondial a ridicat numeroase probleme atit 
de ordin principial-teoretic, cit și cu caracter 
practic. De aceea, in mod firesc, concepția și 
politica de industrializare socialistă a tării s-au 
îmbogățit necontenit pe baza experienței acu
mulate pe plan intern și internațional, un rol 
hotăritor in această direcție revenind Congrese
lor al IX-lea, al X-lea și al XI-lea ale parti
dului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în ale cărui lucrări și-au găsit o abordare crea
toare probleme cardinale, cum sint : structura 
ce trebuie creată odată cu dezvoltarea indus
triei și corelația optimă intre ramurile tradi
ționale și ramurile noi ale industriei : nivelul 
tehnic la care trebuiau înzestrate obiectivele 
industriale nou create sau modernizate; 
căile și modalitățile valorificării superioa
re a resurselor naturale: rolul și locul 
cercetării științifice naționale ; criteriile reparti-

zării teritoriale a industriei; corelația dintre 
dezvoltarea industriei naționale și structura a- 
cesteia, pe de o parte, și participarea crescindă 
la diviziunea internațională a muncii și la cir
cuitul economic mondial, pe de altă parte. La 
toate aceste probleme, partidul nostru a dat 
răspunsuri concrete, temeinic fundamentate știin
țific. Luînd in considerare legile obiective 
de dezvoltare economico-socială, condițiile con
crete ale țării și ale actualei etape de dezvol
tare a acesteia, experiența și tendințele ce se 
conturează pe plan internațional, partidul 
nostru a elaborat și fundamentat o concepție 
modernă, unitară și de lungă perspec
tivă cu privire la industrializarea Româ
niei. Ridicată pe un plan superior în Programul 
partidului de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism, această concepție se află la baza 
proiectului de Directive cu privire la dezvoltarea 
economico-socială a României in cincinalul 1981— 
1985 și orientările de perspectivă pină in 1990, 
care vor fi adoptate de cel de-al XII-lea Con
gres al partidului și vor asigura întărirea. în 
continuare, a poziției conducătoare a industriei 
în economie, creșterea contribuției acestei ramuri 
la crearea venitului național, la realizarea re
producției lărgite și satisfacerea nevoilor de 
consum ale populației, la dezvoltarea schimbu
rilor economice externe ale țării.

Forța transformatoare a acestei opțiuni funda
mentale a politicii. economice a partidului 
găsește concretizarea

potențialului industrial al țării. în marile schim
bări petrecute in structura economică și socială, 
precum și in marile resurse pe care realizările 
dobindite pină in prezent Ie asigură pentru 
înaintarea consecventă a României pe drumul 
progresului și civilizației socialiste.

O ilustrare vie în acesl sens o reprezintă, 
în primul rind, creșterea neîntreruptă și 
în ritmuri inalte a producției industriale 
— care în acest an este de circa 47 de 
ori mai mare in comparație cu 1938 — și 
sporirea ponderii industriei in produsul 
social de Ia 39 la sută in 1938, la aproape 
două treimi in prezent.

întreaga producție industrială a anului 
1938 se realizează în acest an in 
opt zile.

Creșterea puterii industriale a 
făcut ca producția din întregul an 
se realizeze în prezent în numai 
la energie electrică, in 17 zile la otel, in 19 
zile la tractoare, în 28 zile la ciment, in 
65 zile la țesături, in 40 zile la în
călțăminte și în circa 2 zile la mobilă.

numai

țării a 
1950 să 
12 zile

în
isi 

creșterea puternică a

Pe această bază au avut si au loc modificări 
importante în poziția țării noastre in economia 
mondială și față de țările dezvoltate din punct

Prof. univ. dr. Gheorghe CREȚOIU
(Continuare in pag. a V-a)
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Astăzi, la posturile de radio și televiziune
Astăzi, in jurul orei 12,30, posturile de radio și televiziune vor transmite, 

direct de la Rovinari, marea adunare populară organizată cu prilejul vizitei de 
lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, în județul Gorj.

Două treimi din populația

țarii-in case noi
Cine străbate 

cap la celălalt 
impresionat de 
mări pe care 
noastre în cursul ultimei generații. 
Cine ar mai putea recunoaște ceva 
din vechiul tîrg sărăcăcios de cîm- 
pie in noul și modernul oraș Pi
tești ? Cine ar mai putea recunoaște 
vechile centre ale Galaților sau Brăi
lei, comparîndu-le cu adevăratele 
metropole de astăzi ? Ctitoriile iui 
Ștefan cel Mare din orașele Moldo
vei privesc cu încredere și mai multă 
siguranță lumea nouă- care le încon
joară astăzi. Tristele și modestele că
suțe ale bătrînilor mineri din Valea 
Jiului s-au retras cu timiditate în fața 
noilor orașe, vesele și pline de dem
nitate umană, pe care le-au durat 
anii socialismului pe aceste melea
guri.

Reflectare directă a intensului pro
ces de industrializare a țării, evolu
ția ritmului construcției de locuințe 
— unui din cele mai inalte pe plan 
mondial, raportat la numărul de lo
cuitori — a cunoscut salturi dintre 
cele mai spectaculoase. De la 344 000 
de apartament? in cincinalul 
1966—1970, s-a ajuns Ia 513 000 apar
tamente in cincinalul 1971—1975, pen
tru ca în actualul cincinal să se în
făptuiască cel mai grandios program 
de construcții de locuințe 
țării — peste l 000 000 
mente. Peste 15 milioane 
ai muncii de la orașe 
cuiesc astăzi in case construite in 
ultimii 30 de ani. Semnificativ pen
tru ritmul înalt al construcțiilor de 
locuințe la noi este și faptul că în 
perioada dintre cele două recensă
minte (1966 și 1977) populația a cres
cut cu 12.6 la sută, în timp ce nu
mărul locuințelor a crescut mult mai 
rapid — cu 18.5 la sută.

astăzi țara de la un 
nu poate să nu fie 
puternicele transfor- 
le-au trăit orașele

din istoria 
de aparta- 
de oameni 
și sate lo-
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Prof. univ. Cezar LĂZĂRESCU 
președintele Uniunii arhitecților 

din România

Subliniind importanța acestor ci
fre, care vorbesc de la sine despre 
marile eforturi pe care generațiile 
actuale 
mari prefaceri 
modernă a 
menționăm 
ficație este 
prinzâtoare. 
conceput și

le fac in epoca celor mai 
din întreaga istorie 

României, se cuvine să 
că adevărata lor sefnni- 
mult mai amplă și cu- 

Partidul nostru nu a 
nu concepe ritmul înalt

al construcției de locuințe doar ca 
o simplă satisfacere a unor cerințe 
mari și presante, ale unei societăți 
în continuă și rapidă dezvoltare, cl 
ca un mod de creare a unui cadru 
material de viață, cu multiple impli
cații pentru formarea omului nou, 
liber și stăpin in țara sa, pentru 
afirmarea deplină a personalității 
sale.

Un asemenea cadru de viață se 
conturează tot mai puternic de la un 
cincinal la altul, pe măsura dezvol
tării economice a țării. In anul 1980, 
pentru prima dată în istoria țării.
(Continuare în pag. a IlI-a)

PE MARGINEA PROIECTELOR DE DOCUMENTE
PENTRU CONGRESUL AL XII-LEA AL P.C.R

Sentimentul certitudinii

sau 
și 

pa-

mă

A intrat 
în probe 

tehnologice 
la cald noul 
laminor de 

semifabricate
Prin eforturile conjugate ale 

constructorului, beneficiarului și 
ale unor întreprinderi construc
toare de mașini din țară, la 
Combinatul siderurgic Hune
doara a intrat in probe tehno
logice la cald laminorul nr. 2 de 
semifabricate, important obiec
tiv al metalurgiei in acest cin
cinal; el va asigura diversifi
carea producției de laminate și 
sporirea cantității de semi
fabricate cu aproape 1 mi
lion tone pe an. Noul lami
nor — cu un inalt grad de 
mecanizare și automatizare 
— este veriga prin care se 
realizează fluxul tehnologic 
continuu intre oțelării și blu- 
mingul de 1 000 mm. în acest 
fel, printre alte avantaje teh
nice, nu mai este necesară ope
rația tehnologică suplimentară 
de incălzire a blumurilor, eco- 
nomisindu-se circa 50—60 mi
lioane mc de gaz metan pe an. 
(Sabin Cerbu).

„Urmărim reducerea consumului zilnic,
pe fiecare schimb, la fiecare instalație66

Producem, an de an. mereu mai 
multe îngrășăminte chimice pentru 
necesitățile agriculturii noastre și 
pentru export. Dar odată cu pro
ducerea îngrășămintelor se consumă 
cantități mari de energie, dat fiind, 
desigur, specificul procesului tehno
logic. Esențial este ca in aceste con
diții să se acționeze cu toată fermi
tatea, zi de zi, pentru a limita la 
strictul necesar aceste consumuri, 
pentru a economisi sever energia și 
combustibilul. Ce gindește, și mai 
ales ce întreprinde in acest sens, co
lectivul unei mari unități chimice — 
combinatul „Azomureș“ din Tg. Mu
reș ?

Luna iulie a însemnat, aici, reali
zarea celui mai mare volum de ex
port din istoria combinatului, conco
mitent cu livrarea peste prevederi a 
56 000 tone amoniac. Energia electri
că și gazul metan au incă o mare 
pondere in Cheltuielile de producție 
ale combinatului. Un motiv major 
pentru comuniști, pentru întregul co
lectiv al acestei unități de a-și inten
sifica eforturile in vederea economi
sirii severe a energiei și combusti
bilului.

Iată mai întîi cîteva date conclu
dente: economisirea energiei și com
bustibilului a făcut ca prețul de pro
ducție al amoniacului (principala

să
a-

materie primă a îngrășămintelor) 
fie redus in primul semestru al 
cestui an, față de aceeași perioadă 
a anului precedent, cu 16.5 la sută; 
consumul de energie pe tona de a- 
moniac a scăzut in primele 6 luni 
ale anului, față de aceeași perioadă

cerea unor tehnologii moderne, pe 
seama cărora produsele 
moniacul, mai ales) să 
cit mai puțină energie, 
amoniac sint cele mai 
matoare de energie și
Pentru diminuarea consumului de

realizate (a- 
incorporeze 

Fabricile de 
mari consu- 
combustibil.

soluții tehnice, inițiative care permitLa „Azomureș" 
creșterea producției cu mai puțină energie

a anului trecut, cu 0,4 la sută. Aceasta 
înseamnă că în 1979 unitatea reali
zează, numai pe seama reducerii con
sumului de energie, o producție 
suplimentară de circa 1 500 tone a- 
moniac.

Pe ce căi s-a acționat pentru a re
duce permanent consumul 
gie și combustibil, pentru 
rea în cotele stabilite?

— Acțiunile noastre — 
ne inginerul Dorel Popa, 
rul combinatului — sînt concentrate 
de ani de zile in două direcții: com
baterea fermă a risipei și introdu-

de ener- 
încadra-

ne -spu- 
directo-

energie la tona de amoniac, specia
liștii noștri au stabilit. încă in 1970, 
un program de modernizare a teh
nologiei i.....................
consumul 
moniac a 
cincinale, 
producție 
misită — 
nuarea, față de plan, a normelor de 
consum stabilite — echivalează, în 
primul semestru din acest an, cu 
circa 9 624 000 lei. Aceasta înseamnă 
realizarea numai pe seama reducerii 
consumului de energie a unei pro-

de fabricație. Consecința: 
de energie pe tona de a- 
scăzut, in ultimele două 

de 126 ori, iar prețul de 
de 4,7 ori. Energia econo- 
prin încadrarea sau dimi-

ducțiî suplimentare de circa 3 000 tone
. îngrășăminte substanță activă.

între principalele .soluții tehnice 
aplicate și care au permis obținerea , 
acestor rezultate rețin atenția recu
perarea și reutilizarea resurselor se
cundare d? fabricație, raționalizarea 
funcționării compresoarelor de azot, 
a turbocompresoarelor și compre
soarelor de oxigen de la fabrica de 
amoniac I, recuperarea căldurii ga
zelor de sinteză de la instalația de 
amoniac II și secționarea instalații
lor de iluminat hale și spații de 
producție. Oprindu-ne asupra unei 
astfel de 
locul apei 
densurilor 
de azotat de amoniu 
levat că consumul 
utilizat în fabricarea acidului azotic 
a scăzut anual de la 930 tone la nu
mai 35 tone. Altfel spus, consumul 
specific de combustibil s-a redus 
anual (pe cele 3 instalații de acid 
azotic) cu circa 3 000 tone com
bustibil convențional, suficient pen
tru fabricarea suplimentară a circa 
8 000 tone acid azotic. De remarcat

măsuri — utilizarea în 
demineralizate a con- 

rezultate de la fabricile 
— se cuvine re
de combustibil

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii" 

■ ............ i .... i........
(Continuare in pag. a Il-a)

Mă aflam zilele tre
cute intr-unui din 
punctele cele mai înal
te ale Transfăgărășa- 
nului — această nouă 
și splendidă capodope
ră a geniului construc
tor românesc. De-o 
parte era muntele ; de 
cealaltă — necuprinsul 
zării, cu creste monta
ne, cu văi calme 
repezi ; în inimă 
pretutindenea — 
tria.

Sentimentul care
stăpinea in acele clipe 
sublime era acela al 
certitudinii și măre
ției. Simțeam că acest 
drum — posibil sim
bol al devenirii noas
tre — ce traversează 
Cărpații. această ma
gistrală săpată in pia
tră dură duce cu sigu
ranță la locul știut di
nainte. Simțeam că a- 
ceastă construcție, ridi
cată cu trudă și dărui
re supremă'— ca toate 
construcțiile menite să 
dăinuiască — nu s-a 
făcut numai pentru o 
generatie-două, nu s-a 
făcut numai pentru 
noi, pentru a ne perin
da numai 
un versant 
Carpaților. 
ridicată și 
care vor veni după noi. 
pentru viitorime, a fost 
ridicată, cu alte cu
vinte, pentru veșnicie !

Același sentiment to
nic și înălțător îl în
cearcă fiecare om de 
bună credință cînd 
citește proiectul de 
Directive ale Con
gresului al XII-lea al 
partidului. în el e cu
prinsă patria de azi, 
dar mai cu seamă 
este prefigurată patria 
de miine, viitorul ei de 
aur, care este aici lin
gă noi. viitor care în
cepe chiar din inima 
noastră. Pentru a in
tui însă toate amplele 
semnificații ale aces
tui viitor, întreaga lui

noi de pe 
pe altul al 
Ea a fost 
pentru cei

măreție, așa cum sint 
ele concepute în pro
iectul de Directive, 
nu e de ajuns să pri
vești numai cu cei doi 
ochi de care dispui, 
mai ales dacă ești 
poet sau ar^jst 1 E ne
cesar privirii tale să-i 
adaugi și privirile ce
lorlalți douăzeci și 
două de milioane de 
semeni ai tăi. alături 
de care ești angrenat 
în opera de edificare a 
României, să-i adaugi 
și privirile celor ce 
incă nu s-au născut, și 
chiar privirile tale vii
toare. cea de miine și 
cea de poimiine și cea 
din anul 1990. pină 
unde se întind radie
rile solare cuprinse in 
Directive.

Fiindcă sint fiu de 
țăran și o bună parte 
din poemele mele își 
au obirșia într-un sat 
mărunt de pe cîmpia 
Banatului : fiindcă pli
nea aburește zilnic pe 
masa noastră și e cea 
mai bună pîine din 
lume, voi reproduce ci- 
teva cifre de la capito
lul Agricultură al Di
rectivelor. Iată, de pil
dă, în cincinalul 1981— 
1985, în importantul 
domeniu al economiei 
noastre, care ește a- 
gricultura, se vor in
vesti 133 miliarde lei ; 
în 1985, suprafața arabi
lă va ajunge la 10 mi
lioane hectare, dintre 
care 3,7—4,0 milioane 
vor fi irigate : produc
ția de cereale in 1985 
se estimează la 27—28 
milioane tone (deci 
mai mult de o tonă de 
fiecare locuitor!), pro
ducția de carne va fi 
de 4—4,1 milioane 
tone, iar numărul trac
toarelor care vor lucra 
în agricultură va a- 
tinge cifra de 140—145 
mii ; și exemplele ar 
putea continua. Ce în
seamnă toate acestea ? 
Un salt impresionant

de multiple

al satului • românesc 
spre progres și civili
zație, ale cărui conse
cințe favorabile pentru 
națiune nu sint greu 
de întrevăzut, înseam
nă mutații și mai a- 
dinci in viața materia
lă și spirituală a lucră
torilor ogoarelor, a tu
turor oamenilor aces
tei țări.

Mergind în sensul 
istoriei, scriitorul ro
mân care are ceva de 
comunicat nu poate 
trăi in afara angajării 
sale totale in acest 
vast proces de înnoire 
pe atit 
planuri.

Scriind pentru con
temporanii noștri de 
azi, n-avem dreptul să 
uităm nici o secundă 
că scriem, implicit, 
pentru contemporanii 
noștri de miine, care 
oricum vor avea de la 
noi pretenții incompa
rabil mai mari, vor in
tercepta scrisul nostru 
de azi prin filtrul im
placabil al timpului. 
Este una din gravele 
răspunderi de conștiin
ță care apasă pe ume
rii scriitorului român, 
ai artistului în general, 
în acest an aniversar, 
1979, înnobilat de eve
nimente istorice.

Viitorul luminos al 
patriei, așa cum trans
pare din capitolele 
Directivelor. îi însufle
țește însă pe scriitori, 
ca pe toți oamenii a- 
cestui pămint binecu- 
vintat de la Dunăre și 
Carpați, dîndu-le cer
titudinea duratei.

De la înălțimea sim
bolică a Directivelor 
mă pătrund de un su
sur cald și îmbietor. 
Este susurul îmbelșu
gatelor holde din pa
tria de miine !

El e atit de 
pe. încît 
lirea în

ii simt 
inima

aproa- 
zămis- 
mea !

Dim. RACH1C1

l
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Viorel Nicoară din Lupeni este 
cunoscut in frumoasa așezare de 
pe Valea Jiului nu numai ca un 
miner harnic in subteran. A 
doua mare pasiune a vieții sale 
este cea de la suprafață, la lumi
na zilei, in văzul lumii. Din 
tot felul de bețișoare desprinse 
din bucățele de scindări arunca
te, el meșterește, cu migală si 
iscusință, obiecte de artizanat de 
o mare frumusețe, tn cele trei 
camere ale apartamentului său
— pe pereți, pe mese, pe dulapuri
— sint expuse zeci de căsuțe, 
fintini, porți și 'cabane aidoma 
celor intilnite in diferite zone 
etnografice ale tării. Oaspeții 
care-i trec pragul — și nu sint 
puțini — au revelația unei ade
vărate expoziții.

I
I
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I
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Cantonierul 
din Lunca 
Moților

Brusc, pensionarul Azarie 
Oprișa a fost înșfăcat și azvirlit 
de pe linia ferată. In secunda 
următoare, prin locul unde se 
afla trecea în Viteză trenul.

O viață salvată, în ultima cli
pă. de cantonierul Gheorghe 
Tulea, cel care veghează, de ani 
de zile, la bariera de la Lunca 
Moților, de pe drumul național 
Deva — Oradea.

Ultima intervenție salutară a 
cantonierului : mcrgind deunăzi 
cu trenul, i s-a părut, deodată, 
in dreptul satului Ociu, un Zgo
mot suspect. S-a uitat pe geam 
Si a văzut o tijă desfăcută de la 
locomotivă, care pocnea, sacadat, 
traversele, îndreptindu-se spre 
roți. Pericol iminent de dera
iere. Cantonierul a tras semna
lul de alarmă si trenul s-a oprit 
in mijlocul timpului, Călătorii 
au sărit speriați la geamuri. 
I-a liniștit mecanicul, care a în
lăturat defecțiunea și a pornit 
din nou la drum, nu înainte de 
a-i mulțumi cantonierului...
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Taberele de vară ale animale
lor stirnesc pofta... fiarelor. In 
unele locuri din județul Harghi
ta, lupii si ursii au început să 
<fea tircoale pină st cornutelor 
mari. Norocul mioarelor si vițe- 
lușelor, că au parte de vinători 
unul și unul. A ajuns pină la 
noi vestea despre isprava vină- 
torilor llyes Mihaly din Corund 
și Nagy Lbrlnc din Praid. care 
au reușit să doboare doi lupi, 
două namile fioroase, ț 
de premiile obținute, cei-----
ales si cu trofeul deloc de lepă
dat... de a povesti tuturor cea 
mai grozavă ispravă vlnătprească.
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acceptat... 
condoleanțe

— Ce, a avut vreun accident ?
— Nici un accident — a răs

puns Ion Dănilă de la întreprin
derea „Moldova" din Botoșani. 
A murit de moarte bună.

— Atunci cam s-a intimplat, 
că doar ieri era sănătos tun ?

— A fost ieri, dar aseară nu 
mai era. Aseară...

Imediat, prieteni și colegi ai 
celui dispărut subit din mijlocul 
lor au pus mină de la mină și 
i-au dat lui Dănilă bani să se în
grijească de coroane și jerbe de 
flori, pentru a fi depuse la mur- 
mintul defunctului. După termi
narea lucrului, cițiva s-au dus 
să prezinte condoleanțe familiei 
îndoliate. Dar. cind colo, cine 
credeți cp. le-a deschis ușa 1 
Chiar... mortul in persoană !

Au pornit în căutarea lui Dă
nilă, căruia i-au tras o săpunea- 
lă de pomină. S-or fi făcind ele, 
pe lume, tot felul de glume, dar 
sint glume si... glume.
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10 pentru 5
In seara de 6 august, grădina 

de vară a restaurantului „Auro
ra" din S atu Mare era scăldată 
intr-o adevărată... baie de lumi
nă. Nu mai puțin de 10 (zece) 
lampioane mari cu neon asigu
rau iluminatul celor 5 (cinci) 

ora 
alte 

arse.
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rau iluminatul celor 5 
consumatori prezenți la 
aceea . in local. Noroc că 
lampioane aveau tuburile 
altminteri...

Responsabilul unității. Grlgore 
Lucuț, a motivat această risipii 
de lumină prin aceea că electri
cianul este in concediu.

— De ce nu chemați un altul 1
— Am alterna noi. dar ar tre

bui să-l plătim din buzunarul 
nostru.

După cum se... vede, de „bu
zunarul" statului nu prea le 
„arde" celor de la „Aurora".

ie
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Romeo... 
si fotbalul
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11 cheamă Romeo Raus. Romeo 
s-a îndrăgostit subit. Nu. nu de 
Julieta, ci de fotbal. Dar cum’să 
afle oare și cei de la asociația 
sportivă „Constructorul" din 
Iași ? Romeo și-a luat tnima-n 
dinți și s-a prezentat la asocia
ție să-și ofere serviciile :

—: Am venit să vă ajut in 
muncă absolut dezinteresat. Mă 
ofer de bună voie și nesilit debit 
de dragostea mea pentru jocul 
cu balonul rotund să find bile
tele lâ meciurile pe care le or
ga nizați.

Zis și făcut. Dar după ce Ro
meo a vîndut biletele, s-a făcut 
nevăzut cu citeva mii de lei- A 
urmat cuvenita lovitură de pe-, 
deapsă.
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Petre POPA
și corespondenții ,,ȘcînteiȚ^j|

cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Cu principialitate comunista

Nici o faptă antisocială, nici o 
abatere de la normele statutului 
partidului nostru să nu rămină 
nesancționată, după cum trebuie 
luate toate măsurile pentru ca nici 
un om să nu fie pedepsit pe 
nedrept. Iată un principiu apărat 
cu strășnicie de partidul nostru, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu perso
nal. care întotdeauna s-a pro
nunțat împotriva acelora ce se 
abat de la aceste norme. Este cu 
atît mai mult o datorie de prim or
din a tuturor membrilor partidului 
nostru, a organelor și organizațiilor 
de partid de a veghea în perma
nență la respectarea cu strictețe a 
normelor vieții interne de partid, 
neadmițînd, sub nici un motiv, 
sancționarea, fără temei, a vreunui 
membru al partidului, tn cele ce 
urmează vom relata un caz in care 
o organizație de bază a P.C.R. a to
lerat abateri de la aceste principii. 
Este vorba despre organizația de 
bază de la întreprinderea de comerț 
exterior „Romenergo" din Bucu
rești, în cadrul căreia muncește și 
Eleonora Stănescu, in calitate de 
economist. Ce a sesizat ea intr-o 
scrisoare adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ? Faptul că în 
urma unei critici aspre adresate 
membrilor biroului organizației de 
bază, unor cadre de conducere ale 
întreprinderii și unor activiști ai 
comitetului de partid al sectorului 
respectiv a. fost pusă în discuție și 
sancționată pe linie de partid.

Scrisoarea a fost încredințată, 
pentru cercetarea cazului. Comite
tului municipal București al P.C.R. 
Ce a rezultat cu prilejul analizei ? 
In primul rind, că sesizarea este în
temeiată : organizația de bază 
„Romenergo" a sancționat-o cu 
39 voturi pentru și 7 abți
neri cu vot de blam ' pe to
varășa Eleonora Stănescu. Din ve
rificările făcute — se afirmă in ra
portul de cercetare — din studiul 
documentelor ce au stat la baza 
adunării generale respective, din 
discuțiile purtate' cu un număr în
semnat de membri de partid și alți 
oameni ai muncii din întreprindere, 
s-a constatat că autoarea sesizării a 
foșt sancționată pe baza unui refe
rat întocmit de către biroul orga
nizației de bază Ia scurt timp după 
ce ea a criticat direct și cu mult 
curaj pe unii membri ai biroului 
organizației de bază și alte cadre de 
conducere din întreprindere, pre
cum și pe tovarășa Feder Vetațl in*  

. structor la comitetul de partid al 
sectorului. In răspuns se ni'ai ’fate 
o apreciere deosebit de fnsemtiatâ 
de natură să edifice și mai complet 
lucrurile. Astfel se precizează că 
biroul organizației de bază, alte 
cadre de conducere din întreprin
dere nu au criticat în nici o adu
nare generală sau cu alte ocazii pe 
tovarășa Eleonora Stănescu: nu au 
avut nimic de obiectat la criticile di
recte pe care aceasta le-a făcut în

adunări generale de partid sau tn 
cea a oamenilor muncii. Cea mai 
mare parte a lipsurilor, abaterilor, 
acuzațiilor înscrise in raportul pre
zentat de biroul organizației de bază 
in adunarea generală de partid 
(extraordinară) in care autoarea se
sizării a tost sancționată nu pot fi 
susținute sau dovedite cu fapte sau 
exemple concrete de către biroul 
organizației de bază, iar o parte din 
declarațiile strinse în grabă de că
tre biroul organizației de bază îm
potriva ei sint păreri sau supoziții 
(sublinierea noastră), tn încheierea 
răspunsului se menționează că față 
de cele constatate s-a recomandat 
secretariatului comitetului de partid 
al sectorului să infirme hotărirea 
adunării generale de sancționare a 
tovarășei Eleonora Stănescu, să se 
analizeze atent activitatea biroului 
organizației de bază, stilul său de 
muncă și al consiliului oamenilor 
muncii, atmosfera din întreprindere, 
precum și problemele ridicate in 
repetate rînduri de autoarea se
sizării privind disciplina in pro
ducție, folosirea timpului de lu
cru. normarea . muncii,, activitatea 
unor cadre de conducere și altele. 
Să vedem in continuare ce a făcut 
comitetul de partid al sectorului. 
In nota de răspuns se afirmă că a 
avut loc o ședință a secretariatului 
comitetului de sector, La care au 
fost invitați și Eleonora Stănescu, 
Nelu Popa, din partea biroului or
ganizației de bază „Romenergo" (de 
ce nu întregul birou, in frunte cu 
secretarul ? — n.n.) și noul instruc
tor de partid care răspunde de ac
tivitatea acestei organizații de bază. 
Se precizează că a fost infirmată ho
tărirea privind sancționarea tovară*  
șei Eleonora Stănescu cu vot de 
blam; iar biroul organizației de bază 
a fost criticat pentru lipsurile pon- 
statate ; la fel și instructoarea de 
partid Veta Feder (și trecerea or
ganizației de bază „Romenergo" 
din cadrul grupului său lâ alt in
structor) ; ș-a propus, de asemenea, 
ca in cadrul adunării generale de 
dare de seamă și alegeri, secreta
rul biroului organizației de bază, 
Grigore Nemțeanu, să fie înlocuit 
din muncă ; în sfirșit, după o altă 
măsură privind analiza activității 
unor cadre cu funcții de conducere 
„de la birouri și servicii", este în
scrisă formula potrivit căreia biroul 
organizației de bază va fi sprijinit 
in perfectionarea stilului și metode- 
lorv<de iffljuncă. in-găsirea u®or fort-- 
mas mateeficiențe, sSperrriMa
antrenarea întrejțaitfT "corectiv 'ta 
rezolvarea sarcinilor politice si eco
nomice..

Sint măsuri mult prea blînde și 
insuficient de educative pentru 
fnembrii biroului organizației de 
bază și ceilalți membri de partid 
de la „Romenergo". pentru InstrUc- 
toarea de partid, care cu o ușurin
ță condamnabilă au organizat un 
adevărat proces și au sancționat un

om a cărui singură vină au fost cu
rajul de a spune lucrurilor pe 
nume, principialitatea comunistă, 
netmpăcarea cu neajunsurile pri
vind organizarea muncii, cu abuzu
rile unor factori de conducere 
ș.a.m.d. S-ar mai putea vorbi și

Analiză profundă,

despre alte concluzii privind „ca
racterul educativ" al acestor mă
suri, concluzii care, cu siguranță, le 
va trage Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R. și despre care vom 
informa in continuare la timpul 
potrivit.

măsuri eficiente
Intr-o scrisoare adresată pre

ședintelui țării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se relatau o 
seamă de lipsuri in activitatea în
treprinderii „Tractorul" Brașov 
privind organizarea producției, cu 
repercusiuni pe linia îndeplinirii 
sarcinilor de plan. In răspunsul 
comitetelor județean și municipal 
Brașov ale P.C.R. se precizea
ză din capul locului că in 
cea mai mare parte afirmațiile 
corespund realității. în privința 
aprovizionării cu materii prime și 
subansamble s-au înregistrat nu
meroase dificultăți create de furni
zori : I. M. Piopeni, întreprinderea 
de nisipuri și sticlă Văleni, C. S. 
Tirgoviște și multe altele. Acest 
fapt a dus la o slabă ritmicitate ip 
realizarea producției fizice și, pe 
sortimente. Comitetul de partid și 
conducerea întreprinderii au stabi
lit o serie de măsuri pentru 
intensificarea activității comparti
mentelor de aprovizionare și țje ur
mărire a colaboratorilor, fiind con
stituite colective ce Se deplasează 
săptăminal la principalii furnizori 
pentru clarificarea și rezolvarea 
mai operativă a tuturor probleme
lor. Biroul executiv al C.O.M. ana
lizează decadal, iar conducerea ope

rativă a întreprinderii, zilnic, toate 
acestea. In prezent se află în faza 
de finalizare dezvoltarea secției 
sculărie, urmind ca pină la sfirșitul 
lunii august a. c. noile capacități 
să intre integral în funpțiune, i'nlă- 
turindu-se astfel neajunsurile Sem
nalate privind lipsa sculelor nece-, 
sare. Prin studiul ce se efectuează 
împreună , cu institutul de cercetări 
pentru protecția muncii; precum și 
prin investițiile aferente ce v.or asi
gura dezvoltarea corespunzătoare a 1 
capacității de producție a secției 
axe și roți dințate, cu termien "‘de 
finalizare luna august' a.c., se i va 
elimina complet situația necores
punzătoare existentă in ■ prezent. 
S-au stabilit-o serie de măsițrî.-Gare ■ 
să conducă în primul rind. la reali-1' . 
zarea tuturor reparațiilor capitale 
scadente.

Prin măsurile întreprinse de. co
mitetul de partid și conducerea in-;' 
treprinderii — se precizează, in în
cheierea răspunsului — se vor . elț-<-■ 
mina lipsurile constatate in activi
tatea- de producție, urmărindu-se in 
permanență recuperarea restanțe
lor și realizarea indicatorilor de 
plan, in primul rind a producției 
fizice, in sortimentatia planificată.

Un act de dreptate, de omenie
Nu încape nici o îndoială că întă

rirea ordinii și a disciplinei presu
pune in primul rind respectarea 
legilor, a hotăririlor judecătorești, 
de către toată lumea, indiferent de 
funcția pe care o ocupă. Dar ce 
și-au zis directorul și șefii servicii
lor juridic și personal ale grupuiui 
de șantiere „Olt inferior" Slatina al 
T.C.M. București 7 Ce lege, ce ho- 
tăriri ? Noi am hotărit să-i desfa
cem contractul de muncă distribui
toarei de materiale Maria Călin și 
cu asta — basta. Nu ne mai inte
resează nimic, chiar dacă in atei 
timp ea se afla in spital, chiar dacă 
împotriva hotărîrii noastre s-a pro
nunțat pină și Tribunalul Su
prem - (?• tjrw

Biaeințeleg; - nedreptatea nu pu
tea merge la infinit. Maria Călin 
a scris și președintelui Republicii 
Socialiste România. Scrisoarea a 
fost cercetată de Comitetul jude
țean Olt al P.C.R., care a stabilit că 
autoarea sesizării este frustrată de 
drepturile cuvenite. Conducerea 
T.C.H.,. grup șantiere „Olt inferior" 
se face vinovată de desfacerea con
tractului de muncă in mod abuziv 
și fără temei, refuzînd,. totodată, 
să-i achite drepturile bănești ce

1 se cuveneau pentru această peri- 
oaaă de timp. Fapt pentru care 
Călin Maria a fost reîncadrată in 
cimpul muncii în aceeași unitate și 
in același loc de muncă. De aseme
nea, prin sentința civilă nr. 2 007 a 
Judecătoriei Slatina s-a validat 
poprirea , sumei de 35 950 lei din 
contul unității, la Bănea de investi
ții Olt. Suma reprezintă drepturile ' 
ce i se cuvin (potrivit hotărîrii ju
decătorești definitive) pentru peri
oada in care n-a lucrat din vina 
unității, cheltuieli de judecată etc. 
Firește, nu este normal să su
porte societatea nesocotirea legi
lor de către-unul sau altul. în con
secință, s-a'imputat celor ce s-au 
făcut vițwjMivitej desfacerea con
tractului id^iwtWa in mod abuziv, Ș|
refuzînd iă'e hotăririle jude
cătorești, suma .' integrală, ' adică 
35 950 lei. De asemenea, comitetul 
de partid . din cadrul unității și 
C.O.M., la indicația comitetului ju
dețean de partid, au dezbătut cazul 
respectiv, au luat atitudine și au 
criticat aspru, pe cei vinovați — di
rectorul unității și șefii serviciilor 
juridic și personal.

Neculal ROȘCA

CRAIOVA SE EXTIND FORMELE MODERNE DE COMERȚ
In prezent, întreaga zonă centrală 

a Cralovei este un vast șantier. Se 
înalță noi blocuri de locuințe. Pen
tru a compensa spatiile de desfa
cere dezafectate in urma demolări
lor. direcția comercială, cu spriji
nul nemijlocit al edililor craioveni. 
a luat măsuri în vederea extinderii 
formelor moderne de comerț. 
Aflăm de la tovarășul Elian Duică, 
directorul direcției comerciale, că 
la ora actuală numai in Craiova 
funcționează 135 de tonete si mini
magazine mobile, dezvoltîndu-se 
astfel puternic comerțul stradal.

In centrul orașului s-a. înființat 
recent bazarul „Lipscani", care 
reunește peste 15 unități unde cum
părătorii pot găsi un sortiment va
riat de mărfuri și bunuri de larg 
consum. Printr-o aprovizionare co
respunzătoare a magazinelor și o 
mai bună servire a cumpărătorilor, 
colectivul I.C.S. Metalo-chimice a 
depășit sarcinile aferente primului 
semestru al anului cu 8.8 milioane 
lei, colectivul I.C.S. Alimentara cu 
12,4 milioane lei și I.C.S. Mixtă- 
Calafat cu 4,2 milioane lei. Practic, 
in semestrul I al acestui an, in uni

tățile comerțului socialist din jude
țul Dolj s-â 'desfăcut un volum de 
mărfuri mai mare cu 143.4 milioa
ne lei fată de perioada similară a 
anuiui trecut. De la directorul di
recției comerciale am mai reținut 
faptul că in marele și . modernul 
cartier Calea București s-a intro
dus aprovizionarea cu lapte la do
miciliu a cetățenilor pe bază de 
abonament, urmind ca această for
mă de comerț să se extindă in pe
rioada următoare și in alte cartiere 
de locuințe din municipiul Craiova. 
(Nicolae Băbălău).
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în această perioadă se află tn plină desfășurare ac
țiunea de organizare a teritoriului consiliilor agroin
dustriale pe baza constituirii âsolamentelor unitare. Este 
o acțiune de larg interes și de mare importanță eco
nomică. deoarece aceste asolamente vor constitui su
portul organizării întregii producții agricole din anul 
viitor și se vor aplica incă din această toamnă, odată

cu semănatul cerealelor păioase. Despre principiile și 
criteriile de care trebuie să se tină seama la inființarea 
asolamentelor unitare pe consilii agroindustriale, am 
solicitat citeva precizări tovarășului Constantin MARIN, 
adjunct al ministrului agriculturii și Industriei ali
mentare.

— Asolamentul unic pe un consi
liu agroindustrial este rezultatul ar
monizării condițiilor naturale și eco
nomice specifice dintr-o zonă sau 
alta. Prin urmare, poate exista o mare 
varietate de soluții și, de aceea, nu 
există un model sau o rețetă gene
ral valabilă. La stabilirea asolamen- 
telor trebuie să se țină seama de o 
serie de elemente obligatorii, care 
să contureze cadrul general al con
siliului unic agroindustrial, potrivit 
condițiilor economice și sociale spe
cifice. în aceasta acțiune se porneș
te de la prevederile planului națio
nal unic de dezvoltare economico- 
socială. zonarea producției agricole, 
studiile și schițele de sistematizare 
a teritoriului și localităților, preve
derile programelor naționale referi
toare la amenajarea bazinelor hidro
grafice, gospodărirea apelor și ex
tinderea lucrărilor de Îmbunătățiri 
funciare, dezvoltarea pomiculturiț, 
viticulturii, legumiculturii și a zooteh
niei. studiile și proiectele pentru am
plasarea și realizarea obiectivelor de 
investiții și studiile fundamentale 
pentru protecția și îmbunătățirea ca
pacității productive a fondului fun
ciar. După cunoașterea si coordonarea 
tuturor acestor elemente se trece la 
acțiunea nropriu-zisă de organizare a 
teritoriului și stabilire a asolămente- 
lor unitare pe fiecare consiliu agro
industrial. Lucrarea se desfășoară in 
mai multe etape. După delimitarea 
zonelor de favorabilitate a terenuri
lor arabile se trece la dimensionarea 
și amplasarea asolamentelor. Ur
mează stabilirea solelor ca unități de 
cultură, exploatare, amenajare șl or
ganizare a muncii, cind se prevăd și 
măsurile și. lucrările agropedoame- 
liorative care urmează a fi aplicate.

reamplasarea rețelei de drumuri. 
Faza finală are in vedere reparti
zarea solelor pe ferme, stabilirea 
planului de tranziție a culturilor și 
trasarea pe teren a Limitelor solelor 
și a rețelei de drumuri.

Sint mai multe criterii ce se au In 
vedere la -stabilirea lor : zongle de 
favorabilitate pentru culturi, pa ex
presie a fertilității naturale a fiecă
rui teritoriu ; profilul și structura 
culturilor ca rezultantă a coordonării

Economii de combustibil
Folosirea cu eficiență sporită a 

resurselor energetice secundare re
prezintă peiit.ru oamenii muncii 
de pe platforma Combinatului si
derurgic de la Galați una din sar
cinile prioritare aflate pe agenda 
activftății productive.

Numai ip acest ari, prin înlocui
rea gazului metan cu gazul de 
furnal și de cocs vor fi recupe
rate aproape 2 milioane tone com
bustibil. iar din căldura gazelor 
arse și a produselor calde, în acest 
an se vor economist peste 230 01)0 
torte combustibil.

Urmărim reducerea 
consumului zilnic

(Urmare din pag. I) — Aceste măsuri — ne spune in
ginerul Gheorghe Cepoiu, șeful sec
ției electroenergetice — au făcut po
sibil ca la 189 din cele 198 norme 
de consum să ne încadrăm lună de 
lună' în cotele stabilite, să realizăm 
chiar și economii., în atenția colec
tivului nostru stau în continuare și 
celelalte 9 norme neindeplinite încă. 
„Specialiștii combinatului — adaugă 
inginerul Oleg Jelezneac, șeful ser
viciului programare — au studiat și 
aplicat recent noi modalități de re
ducere a consumului de combustibil 
și energie. Iată un exemplu: prin 
reutilizarea Ia instalațiile de În
grășăminte azotoase a aburului uzat 

.. . , și condens de la diferite faze ale
narea instalațiilor de Iluminat hațe.^ț^^arocesului tehnoiogi^wae obțin anual 
« snotli rin nr/vfnrtfo cc. - SteoilOtniî (Ic cirCJ .J..2VJ). tone COmbllS-

că la „Azomureș" adoptarea unor 
. măsuri care să asigure un regim 

sever de economisire a energiei și 
combustibilului preocupă nu numai 
cadrele de specialiști, ci întregul 
colectiv de oameni ai muncii. „Este 
firesc — ne spune muncitorul Iosif 
Pop. Ne simțim cu toții angajați in 
această bătălie care poate fi ciștigată 
prin spiritul de responsabilitate al 
fiecăruia, sustinind această hotărire 
prin propuneri și acțiuni concrete de 
gospodărire și economisire a ener
giei, oricit de mărunte ar apărea la 
prima vedere. Un exemplu: prin 
acțiunea inițiată de noi vizind secțio-

Și ^paiii .de ..producUe .se economisesc Sîajjn __
ânuiil- citeva mii de kWh energie £'* ’tjbil convențional’ ’ :

“"'Dar, așa cum Ke-aU precizat Inter
locutorii noștri, reducerea in conti
nuare a consumului de combustibil 
și energie (acțiune inițiată cu ani in 
urmă) stă permanent in atentia con
ducerii combinatului, a colectivelor 
de oameni ai muncii din rindul cărora 
se remarcă Gavril Chețan (fabrica de 
amoniac IV)., loan Nemeș (amoniac 
III), Emil Viciu (amoniac IV) șj 
alții. Multe soluții practice Se află 
în studiu .sau în curs de aplicare. 
Sint fie soluții izvorîte din propu
nerile oamenilor muncii, fie inițiative 
ale șefilor proceselor . tehnologice. 
Iată două pXernple : utilizarea drept 
combustie a ff-aeției oxicarbonice re
zultate de la fabricile de amoniac I 
și II. Efectul ? Economisirea anuală 
a 4 570 tone combustibil convențional, 
în cadrul preocupărilor viitoare se 
are in vedere recuperarea superioară 
a gaZelor de purjă de la instalațiile 
de amoniac- III și IV ; valorificarea 
mai economicoasă a căldurii de 
reacție la ‘ instalațiile de amoniac I 
și utilizarea condensurilor impure 
(de. la fabricile de azotat de amoniu) 
la stropirea coloanelor de absorbție 
ale instalațiilor de acid azotic. Solu
ții pe seama cărora se apreciază ș 
conomisirea anuală a circa 2 360 tone' 
combustibil convențional. Firește, 
sint doar citeva măsuri concrete care 
se îmbogățesc necontenit prinir-o 
permanentă consultare a colectivului, 
prin larga antrenare a specialiștilor,-

electrică". ■
Preocuparea continuă a colective

lor fabricilor 
secții pentru reducerea consumului 
de energie și 
diferitele ei forme 
convingător de graficele ținute la zi 
de către tehnologii secțiilor și maiștrii 
chimiști. Sint o adevărată „oglindă" 
a evoluției zilnice (practic, după fie
care schimb), decadale și lunare a 
consumului de energie și combus-

de amoniac, a altor

combaterea risipei sub 
este reflectată

Complexul comercial de pe strada „Valea Vlaicii" din Craiova
Foto : N. Niculită

a as b b a B
— Cum se procedează p.ractic la 

stabilirea asolamentelor 7 ,
— Ca regulă generală. în organi

zarea 1 judicioasă a teritoriului consi
liilor’unice agroindustriale se începe 
cu amplasarea asolamenteioy furaje
re și legumicole.. Cel furajer este 
condiționat de numărul, mărimea și 
amplasarea fermelor zootehnice, pre
cum și de tehnologia aplicată; iar cel 
legumicol de amplasarea pe terenuri 
irigate’, cu un potential productiv ri
dicat, existenta băilor' de comunicație 
si asigurarea torței de . muncă. Și 
fntr-un caz si in celălalt trebuie să 
se urmărească, concentrarea, produc-

stituie stabilirea numărului și mări
mii optime a solelor, care trebuie să 
reprezinte unitatea de cultură, ex
ploatare, amenajare și organizare a 
muncii. De regulă, fiecare solă din 
asolamentele ;de cimp este, bine să 
aibă de la 300—500 la peste î000 de 

'hectare; Este evident că în acest eăz 
prește productivitatea- mașinilor, se 
elimină deplasările în gol și consu
mul inutil de carburanți. Apoi, o a- 

■semenea mărime a solelor permite 
repartizarea unei sole sau cel mult 
două la o singură fermă, cu conse
cințe directe asupra procesului de 
concentrare si specializare a produc-

O ACȚIUNE LA ORDINEA ZILEI, DE MARE IMPORTANȚĂ 

PENTRU PREGĂTIREA PRODUCȚIE^ AGRICOLE A ANULUI VIITOR 

Asolament unitar pe întreg teritoriul 

consiliului agroindustrial I

— Este important de cunoscut ce 
criterii trebuie avute in vedere la 
delimitarea și amplasarea asolamen
telor.

— In primul rind. se cere ca așola- 
mentele unitare să corespundă con
dițiilor naturale locale și să țină/sea
ma de dotările si echipările care e- 
xistă pe teritoriul fiecărui consiliu. 
Prin urmare, nu-i vorba, cum greșit 
s-ar .înțelege, de întocmirea .unui 
singur asolament pe consiliu. .Dim
potrivă, diversitatea condițiilor din- 
tr-un loc sau altul pot determina 
inființarea, in cadrul aceluiași con
siliu agroindustrial, a douâ-trei și 
chiar mai multe asolamente unitare.

sarcinilor de pian cu zonarea pro
ducției agricole ; cerințele' de ex
ploatare specifice fiecărui teritoriu 
— irigat, neirigat, in pantă etc. ; 
amplasarea centrelor de producție 
zootehnice, care necesită situarea in 
apropiere a bazei furajere ; concern 
trarea producției de legume in ma
sive compacte, pe terenuri fertile și. 
irigate, in apropierea căilor de co
municație. Enumerarea acestor . cri
terii ne conduce la concluzia că in 
acțiunea de organizare a. teritoriului, 
și stabilirea asolamentelor nu se 
poate acționa mecanic, împărțind cu 
rigla teritoriul unui consiliu in sole 
mai mari sau mai mici.

ției de furaje și legume in masive 
compacte, distincte. Pentru țȘrenuri- 

, le Situate pe panta. si "pentru oreza
rii se 'Întocmesc, așolam.erite de pro- 

. ciucțte,. care necesită măguri’speciale 
pentru prevenirea și -combaterea atit 

1 a erdiZiunii. cit și a’ sărâțurării solului.
.AsoTamehtele de cimp, care , ocupă 
restul, suprafețelor, șe. stabile'sc in- 

. tr-urj. tițimăr determinat de zonele. 
. de tavo.rabilitțite pentru culturi, re
lieful ; terenului, traseul căilor de cp- 

. rrmui'Câțf'e, amplasarea satelor și a 
. tentrelpr de producție și sistemul de 
. amenajare pentru irigații — brazde 

său aspersiune. tn cazul fiecărui a- 
solameht, elementul esențial îl con-

B B B B B B B

ției și organizării superioare a mun
cii.

— Organizarea producției agricole 
începind cu anul viitor pe baza aso- 
lament'elor unitare pe ansamblul 
consiliilor agroindustriale aduce, in 
etapa actuală de dezvoltare a agri
culturii, un element nou. Este vorba 
de faptul că asolamentele unitare se 
organizează indiferent de perimetrul 
teritoriului unităților agricole, pe an- 

. sambluî Consiliului. Cu toata acestea, 
unitățile agricole iși păstrează auto- 

. nomia ;și forma de proprietate asu
pra pămintului. Cum se împletește in 
acest' eăz' interesul unităților agrico
le cu interesul general privind creș

terea accentuată a producției agrico
le ?

— înființarea din această toamnă 
a asolamentelor unitare, pe’ supra
fețe mari, repj'ezință o necesitate 
obiectivă. Practic, prin aceasta se 
trece la o etapă nouă, calitativ supe
rioară, in întreaga organizare a pro
ducției agricole vegetale, de natură 
să, asigure valorificarea superioară a 
cuceririlor științei agricole și a ba
zei tehnice și materiale a agricul
turii. Putem spupe că acest salt 
marchează organizarea întregii acti
vități din agricultură pe baze indus
triale. Avantajele înființării asbla- 

' mentel’or unitare pe ansamblul con- 
. siliilor agroindustriale sint indiscu
tabile. Citeva mi se par a fi insă 
esențiale. Mai intii de toate se creea
ză posibilitatea repartizării sarcinilor 
economice in mod diferențiat pe 
fiecare unitate agricolă din consiliu, 
pe baza potențialului productiv al 
pămintului. evaluat prin delimitarea 
zonelor de favorabilitate. Totodață, 
se realizează concentrarea și specia
lizarea producției vegetale, ceea ce 

; creează condiții pentru aplicarea 
unor tehnologii de producție, unitare, 
pe suprafețe întinse. Se asigură, de 
asemenea, valorificarea completă a 
resurselor funciare și umane și folo
sirea in condiții optime a bazei teh- 
nico-materfale. a mașinilor si utila
jelor. a sistemelor de hidroamelio
rații.

Studiflg preliminare dovedesc că 
numai prin organizarea producției a» 
gricole pe asolamente unitare, ne su
prafețe mari, productivitatea tractoa
relor trebuie să crească eu circa 15 
Ia sută, țonsumul de carburanți si lu- 
brifianti să se reducă cu cel puțin 10 
la sută, iar sporul mediu de recoltă 

i să se ridice la 10—12 la sulă. Prin 
urmare, se realizează și dezideratul 

1 unităților agricole de a obține pro
ducții ridicate si venituri cit «mai 
mari. Dah/fbl mai important lucru 
este că se, creează condiții pentru 
egalizarea nivelului de dezvoltare și 
consolidare economică si financiară a 
tuturor unităților agricole care fac 
parte din .consiliul unic agroindustrial.

Aurei PAPADIUC

peiit.ru
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PROSPERITATEA ȘI FERICIREA OMULUI - ȚELUL SUPREM AL POLITICII PARTIDULUI

Rod al înfăptuirii celui mai amplu program al construcțiilor de locuințe din istoria patriei

DOUĂ TREIMI DIN POPULA ȚI A ȚĂRII
-In case noi

Din bilanțul bogat al anilnr socialismului
De peste 10 ori mai multe apartamente

• In actualul deceniu 1971-1980 se construiesc 
de peste 10 ori mai multe apartamente decît în 
deceniul 1951 — 1960.

• Ritmul de creștere a numărului de locuințe 
depășește ritmul de creștere a populației.

Beneficiari — peste 15 milioane de cetățeni
• De cele peste 4 700 000 locuințe noi, constru

ite în anii socialismului, beneficiază în prezent 
peste 15 milioane de cetățeni, adică peste două 
treimi din populația țării.

• Sporește de la an la an ponderea apartamen
telor cu 4—5 camere, în raport cu structura actuală 
a familiei, cu grija pentru dezvoltarea sa armo
nioasă.

TREPTELE URBANIZĂRII
— numărul apartamentelor construite — Pntecni ile Directive

ale Congresului al XIHea prevede:
2 350 000 — 2 450 000 apartamente
• în vederea îmbunătățirii condițiilor de locuit se 

vor construi în deceniul 1981—1990 un număr de 
2 350 000—2 450 000 apartamente, din care 1 100 000 
în perioada 1981—1985.

• Populația urmează să realizeze în regie proprie 
în perioada 1981—1985 circa 100 000 LOCUINȚE, pen
tru care se vor asigura materialele de construcții nece
sare.

Casa noastră
Temelia de nebiruit a 

unui popor este familia. 
Dacă avem o Patrie in 
Carpați, dacă sintem un 
popor pe pămint, acesta 
s-a plăsmuit in casa pă
rintească, in aceste sate 
unice in lume ce licăre 
sub stele pe văi si coline, 
aceste cuiburi cu raze de 
lemn si lumină in care 
s-au născut pruncii nea
mului nostru milenii de-a 
rindul. din Maramureș la 
valul Mării, de la pridvo
rul oltenesc la cel buco
vinean, picurate ca niște 
coșnițe de aur jur-impre- 
jurul Carpaților.

Celebrul vers „poetic lo
cuiește omul pe pămint“ 
se potrivește casei româ
nești cu precădere. Ceea 
ce emană casa roma
nească in specificul ei 
este discreția sufletului 
românesc, a vieții inte
rioare echilibrate, despă- 
timite, trecută prin focul 
dăruirii de sine : este un 
spațiu moral casa fami
liei care nu-i pusă pe că
pătuială in primul rînd pe 
pămint, ci pe viețuire 
înaltă intru cinste si ome
nie și bună cuviință, intru 
spiritualitate, intru lucrare

și priveghere. Asa s-a 
înțeles la noi căsătoria, 
viața laolaltă, căsnicia, 
împlinirea a două suflete: 
casă împreună. înteme
iere la modul plenar, loc 
in vederea viețuirii după 
rinduiala părinților, in 
spiritul unei patrii.

Dacă treci printr-un sat 
din Maramureș, bună-

originea casei noastre. Nu 
casa ne-a plăsmuit pe noi 
in istorie, ci noi, dornici de 
așezare si de viață dreap
tă, de a avea o prispă 
unde să primim in ome
nie, de a avea o vatră 
unde să legănăm pruncii. 
Iar dacă aici iși găsește 
expresie sufletul nostru, 
dacă această casă este pri-

Insemnări de loan ALEXANDRU

oară, in zi de sărbătoare, 
cind la porți înalte stau 
pe lăiți bătrini si tineri cu 
prunci in brațe, cind ri
dici ochii spre aceste să
lașe curate de viețuire iți 
vine, să te descoperi ca 
in loc sfint. Cine trece pe 
aici, străinul venit la noi, 
nu va putea uita poporul 
român niciodată. Au avut 
curajul si bucuria și răb
darea Strămoșii noștri să 
așeze mai presus de avu
ție, de agoniseală frumo- 
sulgspiritual, să sacrifice 
comoditatea de dragul 
frumuseții austere. Viața 
curată, căsnicia nepătată, 
înalta moralitate stau la

lej de meditație, este 
avere spirituală, este 
înaltă cultură, expresia 
unei mari civilizații, a 
unui mod de viețuire unic, 
cu atît mai pilduitor ne 
apare efortul contempo
ran de zidire. In Româ
nia*  de azi am construit 
mult, atita cit moșii si 
strămoșii noștri în veacuri 
laolaltă n-au putut con
strui. Pretutindeni se 
înalță și se vor înălța in 
continuare locuințe pen
tru cei de azi și pentru 
cei de mâine, case pentru 
oameni, pentru marea 
familie a patriei socia
liste.

Frumusețea morală care 
vine dinăuntru firii noas
tre ne-a apărat și ocrotit 
aici, in Carpați. Iar aceas
tă frumusețe interioară 
poate înnobila si casa in 
care locuiește o familie 
dreaptă și morală la oraș, 
intr-un spațiu care bene
ficiază de toate ciștigU- 
rile tehnicii. Mușcata din 
fereastră, austeritatea 
lăuntrică, bucuria de a fi 
împreună și tot ceea ce 
era temelia casei țără
nești, in ce avea mai 
autentic, poate fi, și este, 
în casele noastre din 
orașe, din satele de astăzi.

Dacă intri astăzi intr-o 
casă in sat sau oraș, vei 
da de mai multe bunuri 
materiale, de o biblio
tecă, de mașini care ușu
rează munca cea de toate 
zilele, in întreținerea bu
nelor rinduieli. Este bine 
că este așa, că ne bucu
răm de roada muncii 
noastre, știind că viața 
morală, buna înțelegere, 
modestia, austeritatea sint 
la fel de necesare ca 
plinea și apa.

65 Ia sută din populație va locui în mediul urban
• în deceniul 1981—1990, peste 270 LOCALITĂȚI ru

rale vor trece în categoria orașelor, astfel încît la sfîrși- 
tul anului 1990 circa 65 la sută din populația țării va 
locui în mediul urban, fată de numai 50 la sută in anul 
1980.

(Urmare din pag. I) 
populația urbană va incepe să fie 
mai mare decît cea rurală, procen
tul de urbanizare depășind pragul 
de 50 la sută. Elementul nou, cali
tativ, al acestui cadru de viată il 
constituie faptul că jumătate din 
populația urbană va locui in aparta
mente construite in ultimele trei 
cincinale — perioadă in care una din 
principalele preocupări a fost îmbu
nătățirea continuă a funcționalității 
locuințelor, pentru a corespunde mai 
bine diverselor structuri și mărimi 
de familie. în același tipip, trebuie 
să subliniem și o altă trăsătură nouă, 
menită să îmbunătățească condițiile 
de locuit : ponderea apartamentelor 
mari, cu mai multe camere, a cres
cut in mod simțitor. Astfel, dacă in 

1968 apartamentele cu două camere 
reprezentau 34,5 la sută din totalul 
locuințelor, iar cele cu trei camere 
— 16,4 la. sută, astăzi primele nu mai 
reprezintă decît 19 la sută, iar ulti
mele peste 35 la sută. Această evo
luție, în favoarea celor din urmă, va 
continua să se facă simțită și în cin
cinalele următoare, prin mărirea 
ponderii apartamentelor cu 4 și 5 ca
mere in totalul locuințelor.

Un alt factor avut in vedere In po
litica construcției de locuințe, menit 
să accentueze și mai mult funcția lo
cuinței în crearea unui mediu de viață 
cit mai sănătos, il constituie creșterea 
importantă a suprafeței utile alocate 
fiecărei persoane cazate — de la 
12 mp In 1966, la 16,1 mp in 1980. 
Vom ajunge astfel de la 88 000 000 mp 
suprafață utilă în locuințele din me- 

diul urban în 1966 la peste 185 000 000 
în anul 1980. Datorită grijii deosebite 
pe care conducerea superioară de 
partid și de stat o manifestă în acest 
domeniu, a indicațiilor pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, le-a dat cu oca
zia numeroaselor vizite făcute pe 
șantierele de construcții și în noile 
cartiere, finisarea și dotarea interi
oară a locuințelor s-au îmbunătățit, 
de asemenea, continuu. Apartamen
tele construite în ultimii ani au toate 
sau aproape toate băi spațiale com
plet echipate, bucătării cu toate in
stalațiile necesare, cămări, dulapuri 
înzidite. debarale și altele.

în concepția noastră, însăsi noțiu
nea de locuire urbană a suferit im
portante modificări calitative in ul
timii ani. Ea este privită și rezolvată 

astăzi mult mai complex și mai cu
prinzător. Pentru că locuinței i se 
adaugă astăzi numeroase alte com
ponente deosebit de importante pen
tru creșterea confortului vieții : exis
tența unei rețele de învățămînt, care 
să poată educa tineretul de toate 
virstele ; existenta unei rețele comer
ciale bogate care să dea posibilitatea 
unei aprovizionări rapide a popu
lației ; existența unei rețele de do
tări social-culturale (teatre, cinema
tografe, săli de concert și expoziții), 
a unor ansambluri de spații de agre
ment și odihnă, de sport și distracții, 
completate cu suprafețe verzi plan
tate, menite să creeze condiții tot 
mai bune de destindere și recuperare 
fizică și psihică ; existenta unei re
țele de servicii care să vină în aju
torul populației ș. a. Si este firesc să 

fie așa, dacă avem in vedere faptul 
că astăzi unele cartiere din Capitală, 
cum ar fi Drumul Taberei sau Titan, 
sint mai mari decît cele mai mari 
orașe ale țării înainte de ultimul 
război mondial.

în toate orașele tării, cartierele de 
locuințe recent realizate conturează 
imaginile noi ale României socialiste, 
imagini in care regăsim personalita
tea poporului, manifestată în tot ceea 
ce a edificat de-a lungul secolelor 
zbuciumatei sale istorii : optimismul, 
încrederea în viată și intr-un viitor 
luminos, credința și demnitatea cu 
care a luptat totdeauna pentru a fi 
liber să-și clădească propria tară.

Proiectul de Directive ale Congre
sului al XIT-lea al partidului deschide 
noi orizonturi. în perioada 1981—1985 
urmează să fie construite de către 

stat 1 100 000 apartamente, la care se 
vor adăuga circa 100 000 locuințe pe 
care populația le va realiza in regie 
proprie. Va continua, de asemenea, 
echiparea tehnico-edilitară a locali
tăților, în concordanță cu dezvoltarea 
economică și creșterea populației ur
bane. Alte 1 250 000—1 350 000 aparta
mente vor fi realizate în perioada 
1986—1990, încît pină in 1990 — așa 
cum prevede Programul partidului — 
se va asigura solutionarea în linii ge
nerale a problemei spațiului locativ 
în România.

Dezvoltarea patriei noastre stimu
lează forțele creatoare spre realizarea 
marilor valori materiale și spirituale 
ce conturează fizionomia României 
contemporane. în această vastă acti
vitate. un rol important revine si ar
hitecturii românești, a cărei persona

litate se manifestă permanent în cul
tura poporului, in armonie cu toate 
creațiile lui artistice, oglindind fru
musețea patriei, sensibilitatea oame
nilor acestui pămint. creînd forme și 
expresii pe măsura omului, dedicate 
numai lui și niciodată unor simboluri 
abstracte.

Asemenea orientări — așa cum ne-a 
cerut și ne cere secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. ctitorul României moderne 
și al arhitecturii ei — ne vor călăuzi, 
ca o busolă, pașii și gîndirea și in 
anii ce vin, cind construcția de lo
cuințe în țara noastră va cunoaște o 
amploare și mai mare și va contribui, 
ca și pină acum, la dezvoltarea mul
tilaterală a omului — creatorul și be
neficiarul întregii vieți materiale și 
spirituale.
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GHEORGHE ȘARU și LIANA ȘARU „Pagini de istorie" (tapiserie)

Formații și interpreți în Festivalul național
„CÎWTAREA ROMÂNIEI»

Spirit dinamic, ofensiv 
în programul brigăzii artistice!

Deschisă în holul Mu
zeului de artă și in rotonda 
Sălii mici a Palatului, ex
poziția care marchează, în 
domeniul artelor decorative, 
etapa republicană a Festi
valului național „Cîntarea 
României" prilejuiește o 
succintă incursiune (numă
rul lucrărilor reprezentati
ve ar fi putut fi cu mult 
extins) in universul de pre
ocupări al artiștilor noștri 
decoratori.

Atit expozițiile-bilanț 
' care, în ultimul timp, 

ne-au prezentat preocupă
rile cele mai semnificative 
din acest domeniu, cit mai 
ales numeroasele simpo
zioane și tabere de creație, 
organizate în marile centre 
de sticlărie și faianță ale 
țării cu rezultate atit de a- 
preciate, au impus artele 
decorative ca pe un centru 
de referință în peisajul 
plastic actual, le-au impus 
ca pe modalități importan
te de manifestare a fante
ziei creatoare cu o atit de 
largă aplicabilitate socială.

Desigur problemele im
puse de ritmul dezvoltării 
artelor decorative contem
porane sînt cu mult mai 
ample, mai complexe decit 
reușește să le prezinte ex
poziția actuală. Raportul 
artelor decorative cu ca
drul urbanistic, integrarea 
armonică a unor domenii 
ale artelor decorative mo
numentale în spațiile pu

blice, rolul comenzii sociale 
în direcționarea și dezvol
tarea cu precădere a anu
mitor ramuri, mai ales 
acelea privind proiectarea 
industrială a anumitor pro
duse, rolul deosebit al in
tervenției artistului decora
tor in crearea de noi proto
tipuri. destinate multiplică
rii industriale, sînt tot atitea

Perfecționarea pregătirii cadrelor
înfăptuirea cu succes a programe

lor de progres economic și social ale 
țării, mersul inainte mai rapid al so
cietății românești sînt condiționate 
hotărîtor de calitatea pregătirii forței 
de muncă, de ridicarea nivelului de 
cunoștințe profesionale și reciclarea 
tuturor muncitorilor, maiștrilor, teh
nicienilor și inginerilor.

Din analiza efectuată, recent, sub 
egida Ministerului Educației și Invă- 
țămintului, cu participarea ministe
relor, celorlalte organe centrale și 
locale, centralelor industriale, insti
tutelor centrale de cercetare, a insti
tuțiilor de învățămînt superior, s-a 
desprins că rezultatele obținute, in 
cursul anului trecut și in prima parte 
din acest an, în domeniul perfecțio
nării personalului muncitor din uni
tățile socialiste sini pozitive, atit in 
ce privește obiectivele și conținutul 
programelor organizate, cît și creș
terea contribuției perfecționării la 
îmbunătățirea activității economice 
și sociale. Cîteva date sînt conclu
dente in acest sens.

Potrivit indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, majoritatea ce
lor 1,8 milioane lucrători și-au per
fecționat pregătirea în cadrul între
prinderilor sau unităților in care iși 
desfășoară activitatea. în cursul 
anului 1979 sint cuprinși în di
ferite forme de perfecționare pes
te 1,7 milioane de oameni ai mun
cii, dintre care mai mult de 80 
la sută sînt muncitori calificați 
sau anumite categorii de personal 
operativ asimilat acestora. Aceste 
rezultate, la care se adaugă și pre
vederile de plan pentru 1980, ne 
permit să apreciem că atit pe an
samblul economiei, cît și pe prin
cipalele ramuri și domenii de activi
tate, in acest cincinal intreg per
sonalul muncitor va participa la cel 
puțin o formă organizată de perfec
ționare.

Dintre formele de perfecționare 
folosite, ponderea cea mai mare a 
deținut-o instruirea la locul de 
muncă sub îndrumarea șl controlul 
șefului direct, care a cuprins a- 
proape 900 000 lucrători. Adresin- 
du-se, în principal, muncitorilor ca
lificați, programele de pregătire au

probleme de vitală im
portanță in dezvoltarea 
modernă a acestui domeniu. 
Sînt însă aspecte pe care 
expoziția din sălile Muzeu
lui de artă — orientată mai 
ales asupra genurilor tra
diționale — nu și-a propus 
să le prezinte. Impresio
nează aici, în primul rînd, 
îndrăzneala cu care a fost 
abordată’ tapiseria și re-

Artiștii au știut să desco
pere frumuseți neașteptate, 
atit în jocul cromatic, cit și 
în acela volumetric al firu
lui de lînă. Minuția și 
finețea țesăturii, care atestă 
legături cu o întreagă tra
diție a scoarței populare 
românești, se îmbină cu fer
tile căutări ale gîndirii 
plastice actuale.

Filontil narativ al unei

conceput de Cela Grigoraș- 
Neamțu — o întreagă gamă 
de tapiserii dintre cele mai 
variate descoperă, de-a 
lungul simezelor, neaștep
tate posibilități de expre
sie în mînuirea fibrei tex
tile. Jocurile volumetrice 
realizate de Elena Haschie 
Marinescu in „Altarul soa
relui străbun", „Burebista" 
de Gheorghe Spiridon, ta-

Valori reprezentative in expoziția 

republicană de arte plastice 

ARTELE DECORATIVE
zultatele deosebite înre
gistrate în acest domeniu.'

Animată de o concepție 
modernă, în care armonia 
plastică a ansamblului în
soțește gîndul creator, tapi
seria de dimensiuni monu
mentale pe care Cornelia 
Ionescu-Drăgușin a dedi
cat-o inițiatorului acestui 
mare concurs al muncii 
și creației. președintelui 
țării, tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, constituie o de
monstrație concludentă a 
modernității unui gen cu 
atit de îndelungată tradi
ție în arta românească.

Tendința de a reliefa ca
litățile materiei, ale fibrei 
textile în speță, se relevă 
chiar la o sumară privire 
de ansamblu asupra între
gii selecții de tapiserie.

tapiserii de dimensiuni mo
numentale, cum este a- 
ceea intitulată „Pagini de 
istorie", creație a soților 
Gheorghe și Liana Șaru, 
care evocă cu atita eloc
ventă simplitate momente 
importante ale devenirii 
noastre istorice, este un e- 
xemplu convingător al in
terpretării subiectului in 
concordanță cu legile ar
tei decorative; De la aus
tera sobrietate a „Mi- 
grației in amurg", rea
lizată de Ileana Balotă, la 
subtilitatea armoniilor cro
matice cu care Lucreția 
Pacea a realizat „Arbore
le". de la monumentalita
tea compoziției „în me- 
moriam". semnată de Car
men Groza, la cadențele 
solemne ale „Hrisovului"

piseriile semnate de Ma
riana Oloier, Klara Iecza, 
Rodica Bălaj, Valentina 
Ghinea Delaport au știut, 
de asemenea, să potențeze 
idei artistice menite să 
sporească forța de comu
nicare a lucrărilor. Legătu
ra cu tradiția, mult discu
tata problemă a înțelegerii 
și pătrunderii în lumea mi
raculoasă a artei țărănești 
au constituit puncte de ple
care pentru multe tapiserii 
care au preluat nu numai 
armoniile naturale ale linii, 
folosite in scoarțele popu
lare, dar și motive pe care 
le-au interpretat modern.

De bună seamă, taberele 
și simpozioan'ele de creație, 
care au avut loc pină acum 
în cele mai mari centre de 
ceramică și sticlărie ale

fost orientate cu precădere spre în
sușirea unor cunoștințe legate 
strict de cerințele locului de muncă. 
Deosebit de utile s-au arătat și ce
lelalte forme utilizate : programele 
de perfecționare cu verificarea pe
riodică a cunoștințelor asimilate, sta
giile de practică și specializare, 
cursurile postuniversitare etc. Toate 
acestea au determinat desfășurarea 
cursurilor de perfecționare organi
zate direct în întreprinderi — cu 
precădere, in cazul muncitorilor, 
tehnicienilor și maiștrilor — la un 
nivel superior față de anii anteriori.

O cerință de maximă actualitate 
în toate ramurile producției materiale

Programele de perfecționare au 
fost astfel orientate incit să asi
gure realizarea sarcinilor priori
tare ale dezvoltării economice. 
Stabilirea obiectivelor și conținutu
lui lor s-a făcut îndeosebi pe prin
cipalele domenii de activitate și pe 
principalele categorii de personal. 
Astfel, în industrie s-a pus un 
accent mai mare pe ridicarea cali
ficării muncitorilor, mai cu seamă 
a celor nou angajați și a celor cu 
categorii mici de încadrare. în 
acest scop, a crescut ponderea pro
gramelor privind cunoașterea ma
șinilor și utilajelor noi, însușirea 
tehnologiilor moderne de producție, 
asimilarea de produse noi, creșterea 
productivității muncii, reducerea 
consumurilor specifice ș.a. Numeroa
sele inițiative în valorificarea rezer
velor de creștere a producției și pro
ductivității muncii, de reducere a 
cheltuielilor materiale de producție, 
realizările obținute de numeroase co
lective în întrecerea socialistă pentru 
îndeplinirea și depășirea planului in 
acest an hotăritor al cincinalului sînt 
dovezi grăitoare ale eficienței cu 
care s-a desfășurat și se desfășoară 
ampla acțiune de perfecționare a 

pregătirii tehnico-profesionale a oa
menilor muncii.

Cu toate aceste succese incontes
tabile, desfășurarea acțiunii de per
fecționare a pregătirii profesionale 
a personalului muncitor nu s-a ri
dicat însă la nivelul cerințelor și 
exigențelor formulate de secretarul 
general al partidului, datorită unor 
lipsuri existente in organizarea, 
conținutul și desfășurarea acestei 
activități. Cauza principală a acestor 
neajunsuri constă în faptul că fac
torii de răspundere, dintr-o serie 
de ministere, centrale și unități — 

mai ales in industria construcțiilor 
de mașini, construcții industriale, 
metalurgie, nu privesc încă perfecțio
narea pregătirii profesionale ca pe 
o problemă cu implicații directe in 
dezvoltarea și modernizarea produc
ției. In acest sens, menționăm fap
tul că :

0 programele de perfecționare 
pentru însușirea și introducerea în 
producție a noilor produse, a tehno
logiilor și utilajelor moderne s-au 
organizat intr-un număr insuficient 
de întreprinderi, deficiență semna
lată, mai ales, la unitățile econo
mice noi ;
• aceste programe nu au fost în

totdeauna orientate spre ridicarea 
calificării muncitorilor din primele 
categorii de încadrare ;

• comisiile de pregătire și per
fecționare, încadrare și promovare 
in muncă din întreprinderi sint, 
uneori, slab instruite, acționează 
fără planuri de activitate. iar 
atunci cînd aceste planuri există, 
ele nu sînt axate pe cele mai ac
tuale probleme ale activității con
crete desfășurate ;

• planificarea activității de per
fecționare rămine, intr-un șir de în
treprinderi, îndeosebi din ramura 

tării, au constituit pași ho- 
tărîtori tăcuți in aceste do
menii ale artelor decora
tive românești ale căror 
urmări se lasă azi tot mai 
lesne descifrate.

Destul de puțin repre
zentată din punct de ve
dere numeric față de am
ploarea reală a căutărilor 
din acest domeniu, ce
ramica se situează într-o 
sferă de preocupări și răs
punsuri pe cărei artiștii 
caută să Ie dea probleme
lor impuse lor de modul- de 
viață contemporan. Nu 
este vorha. de pildă, in ca
zul unor lucrări ca acelea 
semnate de Costel Badea 
și Alexe Lazâr-Florian de 
o retragere în decorati- 
Vism, cît mai curînd de . e- 
xisterița unui spirit de
corativ ce a integrat func
țional simboluri și semni
ficații cu caracter general. 
Valorile armonice de o ma
nieră barocizantă ale lucră
rilor Ioanei Șetran („Ma
rină"), și Patriciu Ma- 
teescu („Inflorescență"), 
farmecul simplu al sta
tuetelor de teracotă semna
te de Eugenia Manea-Pasi- 
mă, inventivitatea cu care 
Laurențiu AnghelaChe, Va
lentin Dumitrașeu, Adrian 
Necula. Al. Ghildus au 
conceput variate obiecte 
din sticlă, fantezia, ingenio
zitatea pe care Dorn Coa
dă, Aurel Ierulescu. Liviu 
Gheorghe. State Marin-Mi- 
nea, Corina Ștefănescu 
le-au dovedit in crearea de 
podoabe sint. pentru pri
vitori, tot atîtea puncte 
de reper cu ajutorul cărora 
pot fi descifrate preocupări 
actuale în domeniul artelor 
decorative românești.

Marina PREUTU

construcțiilor șl industria construcți
ilor de mașini, o acțiune formali Ca 
urmare, Jaceste planuri sînt necore
late cu prevederile curente și de 
perspectivă din planurile economice;

• conținutul tematic al progra
melor elaborate nu pornește întot
deauna de la cerințele individuale 
de perfecționare ale lucrătorilor. în 
consecință, cursurile sînt organizate 
cu un mare număr de muncitori 
din meserii și cu niveluri diferite 
de pregătire.;
• organizarea și desfășurarea pro

gramelor de perfecționare nu au în
totdeauna un caracter sistematic. 
Din acest motiv lipsesc instructorii 
și lectorii bine calificați pentru des
fășurarea corespunzătoare a acțiunii 
de perfecționare.

Ministerul Educației și învățămîn- 
tului, împreună cu Consiliul Na
țional pentru știință și Tehnolo
gie, cu celelalte ministere și in
stituții centrale vor asigura par
ticiparea, într-o mai mare mă
sură, a specialiștilor din învfiță- 
mintul superior, din cercetarea ști
ințifică și ingineria tehnologică, din 
proiectare, la stabilirea conținutului 
programelor și metodologiilor. la 
realizarea directă a acțiunilor de 
perfecționare a lucrătorilor din uni
tățile economico-sociale. Hotări- 
toare este — și aceasta constituie 
esența măsurilor stabilite — activi
tatea ministerelor, centralelor și în
treprinderilor. Dacă partidul nostru 
pune. problema identificării școlii cu 
o unitate de producție, cu atit mai 
mult recinroca trebuie îndeplinită: 
unitățile dc producție trebuie să de
vină adevărate școli de ridicare a ca
lificării, dc dobindire a noi cunoș
tințe și meserii care cer o pregătire 
tehnică ridicată- Cu atit mai mult cu 
cit această, amplă acțiune de perfec
ționare a pregătirii cadrelor poate și 
trebuie să determine profunde rezul
tate pozitive pe planul dezvoltării 
întregii noastre societăți, creșterii 
venitului național și ridicării nivelu
lui de trai al întregului popor.

Aurelian BONDREA 
director in Ministerul Educației 
și invâțâmîntului

La panoul de onoare al întreprin
derii „Porțelanul" din Alba lulia. 
printre fruntașii anului 1978 am în* * 
tîlnit și fotografiile mecanicului Pa
vel Boeri, ale muncitoarelor Ileana 
Florea și Marta Londroman : trei 
dintre cei peste 150 artiști amatori 
din unitate. La „Porțelanul" există o 
tradiție puternică în a împleti armo
nios munca și activitatea cultural- 
educativă, artistică. Lucru firesc, mai 
ales intr-un colectiv tînăr. Primii in 
muncă, primii pe scenă — iată de
viza sub câre colectivul unității par
ticipă activ la manifestările cuprin
se în programul Festivalului național 
„Cîntarea României". La ediția a Il-a 
a acestei ample manifestări : „Porțe
lanul" a prezentat șase formații — 
brigadă artistică, montaj literar-ar- 
tistic, grup vocal, dans tematic, mu
zică populară, muzică ușoară — toa
te promovate: pentru confruntarea de 
la nivel județean. Deosebit de ac
tivă, prezentă la fiecare loc de mun
că. inspirată și incisivă este brigada 
artistică.

• Taatrul Național București (sala 
mică) : Căsătoria — 19.30 (la Tea
trul de vară „23 August") : Fata 
din Andros — 20,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Rotonda Ateneului Român) : 
„Coloana Infinită" — Microspeeta- 
col tn Imagini, sunet șl lumini 
- 20.
• 'Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cițmigiu) : „Culorile

în întreprindere acționează, trăind 
din plin viața și preocupările ..colec
tivului, un număr de șapte brigăzi 
artistice : una la nivelul unității, și 
șase pe. secții. „Brigada cea mare", 
pe intreprindere, a cîștigat in ultimii 
ani un statornic renume pe plan ju
dețean, dar. și național, fiind de trei 
ori. laureată a festivalului „Oameni 
și fapte in marea întrecere" de la 
Tîrgoviște, distinsă, de asemenea, la 
Festivalul umorului de la Vaslui.

— Unul din programele noastre se 
numește „O brigadă anapoda" — ne 
spune lăcătușul Iuliu Borz (elev in 
ultimul an de liceu la' seral)', anima
torul și instructorul - brigăzii, al în
tregii activități cultural-educative de 
la „Porțelanul". întreprinderea noas
tră se poate mindri cu multe succese, 
rezultate deosebite. Aceâsta nu în
seamnă că brigada artistică cintă 
doar pe o singură voce : a evidenție
rii succeselor. Critica cu adresă pre
cisă, gluma acidă, umorul sint mi-

Un exigent 
animator 
cultural: 

CENACLUL

9

După doi ani de activitaie, 
cenaclul muncitoresc „Ev aprins" 
de la C.F.S. Săvinești, județul 
Neamț, a câpatat experiența 
unui exigent animator cultural, 
a cărui răspundere este calita
tea activităților pe care le sus
ține.

Spectacolele cu un pronunțat 
caracter educativ, prezentate 
in marile secții productive 
ale combinatului, au devenit 
obișnuite și sint primite cu 
interes de oamenii muncii, 
care-și văd colegii urcind pe sce
na ca mesageri ai artei. Multi 
membri ai cenaclului sint 
laureați ai festivalurilor județe
ne „Cintec pentru țară" și „Măr
țișor", care se organizează anual 
și care se integrează organic in 
Festivalul național „Cintarea 
României". De asemenea, ce
naclul este reprezentat și la ac
tuala ediție a festivalului, in ca
drul etapei finale, la mai multe 
genuri. Desigur, ne mindrim cu 
diversele premii obținute, cu 
participarea notabilă la diverse 
concursuri și festivaluri ; dar 
este esențială folosirea acestei 
experiențe, a talentului, a presti
giului in scopul educării oameni
lor, al formării conștiinței socia
liste. La urma urmei, rațiunea 
oricărui concurs nu este succesul 
de dragul succesului, ci crearea 
unui climat de emulație perma
nentă, de educație continuă, va
lorificate in contactul cu oamenii 
muncii. De aceea, membrii cena
clului nostru au făcut numeroase 
schimburi de experiență cu alte 
cercuri literare, spre a vedea 
formele de activitate și eficien
ța lor. întilnirile membrilor ce
naclului cu alte cenacluri din 
județ și din alte județe, cum 
sint „Petrodava" și „Calistrat 
Hogaș" din Piatra Neamț și 
„Otilia Cazimir" de la C.F.3. 
Iași, au devenit permanente. 
S-au organizat ședințe, specta
cole comune, concursuri care au 
imprimat manifestărilor un plus 
de dinamism.

Cenaclul editează periodic foi 
volante intr-un tiraj de 5 000 de 
exemplare. Dintre membrii cei 
mai activi ai cenaclului, care 
colaborează la paginile și cule
gerile literare județene, precum 
și la reviste și culegeri din țară, 
merită să amintim pe : Constan
tin Munteanu (premiul de debut 
al editurii „Junimea" pentru ro
manul „Zaruri de cretă" și pre
miul I pentru teatru TV, acordat 
piesei „Cu zimbetul pe buze'), 
Dumitru Anușca și Adrian Alut- 
gheorghe (laureați ai primei edi
ții a Festivalului național „Cin
tarea României"), Elisabeta 
Chiuaru, Ionel Rogojină. Liliana 
Vartolornei, Maria Spătaru, Do
rina CiOcdiu.

Ion CÂRNU
operator chimist 

nuite de brigadă cînd este vorba de 
lipsurile existente ; de pildă, in ceea 
ce privește utilizarea nerationalâ a 
timpului de muncă sau slaba calitate 
a unor produse. Relațiile dintre oa
meni constituie, de asemenea, o sur
să importantă a activității brigăzii 
noastre. în brigadă nu căutăm să 
alegem exclusiv pe cei cu „voce" 
bună, ci mai ales pe cei cu faptă 
bună.

Numele unora dintre el le-am în- 
tîlnit, cum am amintit, la panoul de 
onoare, ceea ce înseamnă că aici cîn- 
tecuj brigăzii nu este ca al greierului.

La „Porțelanul" există o competi-

înseninări 
de la întreprinderea 

„Porțelanul” 
din Alba lulia

ție • și între brigăzile artistice din 
secții. Ultima întrecere a fost cîș- 
tlgată de către cei de la strungărie, 
unde este instructor mecanicul Pavel 
Boeri, care activează și în brigada 
mare. Cupa cîștigată cu acest prilej 
am văzut-o intr-o vitrină Ia gazeta 
de perete a secției respective. Briga
da — patru fete și trei băieți — 
prezintă lunar spectacole scurte în 
fața colectivului secției. Subiecte din 
care se inspiră programul lor sint : 
realizarea de economii, creșterea ca
lității, ridicarea pregătirii profe
sionale.

— De patru ani, această brigadă 
are activitate neîntreruptă — preci
zează instructorul ei, Pavel Boeri. 
Putem spune că este într-adevăr un 
nou membru al colectivului secției 
noastre : critică, laudă, atrage aten
ția, îndeamnă și nu fără efect.

.... Să fim mereu pe fază" se chea
mă un spectacol pregătit de brigada 
artistică de la turnătorie-modelaj. 
Un grup de opt fete (patru dintre 
ele. Elena Precup, Ileana Florea, 
Ana Chiorean și Cornelia Vaida se 
aflau la panoul de onoare al secției 
într-o fotografie colectivă a frunta
șilor, mulți la număr aici) prezintă 
sistematic o „cronică" lunară a acti
vității secției, întreținînd o atmo
sferă de exigentă și responsabilitate, 
interes major pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor, pentru progresul 
tehnic.

— Mulți pleacă în jos capul cînd

Forța educativă a artei
Căminul cultural din 

comuna Gherăseni, ju
dețul Buzău. O comu
nă de aproape 5 000 
de locuitori ce se min- 
drește cu o coopera
tivă agricolă de pro
ducție căreia i-a fost 
decernat de trei ori 
„Ordinul Muncii" clasa 
I și de două ori „Me
ritul Agricol". Distinc
ții care au stimulat șt 
mai mult puterea de 
muncă și organizare a 
gherăsenenilor. Chiar 
pe pereții căminului 
cultural sint expuse 
grafice privind anga
jamente, ambițioase, la 
producțiile de porumb, 
dinamica energică a 
producției globale etc 
Roadele muncii nu au 
intirziat să se reflecte 
și in condițiile de trai 
ale locuitorilor. Mer- 
gind pe străzile largi 
și drepte, temeinic și 
frumos pietruite și 
împodobite cu flori, 
privind sutele de case 
noi, intrind in școală, 
cerind o consultație 
medicului, vizitind 
noua grădiniță care a- 
rată... ca-n filme, simți 
nevoia Unei compara
ții favorabile Gheră- 
senilor azi — făcută tiu 
cu trecutul, ci chiar cu 
prezentul, cu condiții
le noastre de acasă, 
din Capitală.

Dar să revenim la 
căminul cultural. El a 
fost ținta vizitei noas
tre, in care am avut 
bucuria să facem dubla 
descoperire a unui au
tor ancorat in actuali
tate, subtil și talentat, 
surprinzător de sigur 
pe mijloacele drama
tice, și a unei remarca
bile echipe de inter
pret.

...In sală : țărani 
cooperatori, mecaniza
tori, elevi, cadre di
dactice, președintele 
C.A.P., energica pre
ședintă a consiliului 
popular din comună, 
Despina Teotoc. Cole
gul ei, „vicele", se află 
pe scenă, in calitate de 
artist amator. Pavel 
Rom joacă rolul perso
najului principal, care 
are aceeași funcție ca. 
și el, rolul unui vice
președinte care con
voacă biroul executiv 
al consiliului comunal 

la o ședință, pentru a 
decide cu privire la 
oportunitatea ridicării 
și apoi cu privire la 
înfățișarea concretă a 
unei statui. Discuția 
care, oricum, are o 
premisă falsă, evo
luează contradictoriu, 
convorbitorii fiind tn 
cele din urmă mai dis
puși să-și ridice lor 
statuie, decit academi
cianului presupus a se 
fi născut în satul lor.

Vicepreședintele din 
piesă se numește A- 
problemei și fatalmen
te problematizează in 
gol. Căci, evident, ne 
aflăm in fața unei co-

însemnări de la 
un spectacol al 
cooperatorilor 

din Gherăseni

medii satirice, gen în
drăgit deopotrivă de 
cei unsprezece membri 
ai echipei de teatru și 
de spectatorii lor, su
porteri înflăcărați.

„Bustițl", acesta este 
titlul piesei, aparține 
lui Constantin Brăescu, 
ziarist la „Viața Bu
zăului", cunoscut și 
pentru o altă lucrare a 
sa, piesa-document 
„Sentința se pronunță 
azi" jucată de Teatrul 
popular din Buzău. 
Lucrarea aleasă de a- 
matorii din Gherăseni, 
mult deasupra altor 
piese pentru amatori, 
editate și chiar semna
te de'dramaturgi noto
rii, recomandă un au
tor demn de luat în 
considerare și stimulat. 
Ilustrind nașterea unei 
idei nobile (pe terenul 
iluzoriu pe care-l re
prezintă o informație 
greșită cu privire la 
locul nașterii unei per
sonalități) și urmărind 
apoi abandonarea ei, 
nu ca urmare a iden
tificării erorii, ci din 
condamnabilă incapaci
tate a finalizării prac
tice, mai ales cind in 
joc intră și interese 
personale, dezvăluind 
forme rizibile de orgo-

sînt „cintați" la brigadă ne spune 
muncitoarea Voicfrița Breaz, membră 
a brigăzii artistice. Noi vrem ca. ni- , 
meni, nici un om să nu mai aibă de 
ce să „plece" capul : critica este 
constructivă nu de „dragul de a cri
tica". ci pentru a îndrepta lucrurile.

...în secția decor, de mai multă 
vreme stătea nefolosită o mașină de 
decorat cartoane. Cu mai inulte oca
zii s-a propus ca să se hotărască 
soarta utilajului : sau este pus în 
funcțiune in intreprindere, sau este 
transferat la altă unitate. Rezolvarea 
s-a tergiversat. A intervenit' și bri
gada artistică din secție : răspicat, 
cu adresă, a. fost criticată nepăsarea 
unor factori de decizie, iar măsurile, 
care întîrziau, au fost luate imediat. 
Așa acționează brigada.

— Acum brigada noastră are în 
atenție, mal ales, problema calității 
— spunea muncitoarea decoratoare 
Lucia Pîțan, care iși drămuiește eu 
tinerească energie și ambiție timpul 
intre producție, munca culturală și 
liceul seral de specialitate. Tema 
este sugerată de titlul spectacolului 
brigăzii : „Mai albă ca zăpada". La 
decor se innobilează porțelanul. 
Munca altora poate fi aici devalori
zată. Iată de ce în secție problema 
calității cuprinde diverse aspecte : 
pregătire profesională. disciplină 
tehnologică, ordine etc. Exact progra
mul brigăzii noastre.

Dacă la „Porțelanul" Alba lulia 
brigada artistică are mulți prieteni, 
acesta este meritul ei : mereu tînără, 
acționează direct fără multe șl inu
tile înflorituri, din mers, cu inspi
rație și... consecvență. După cum ne 
spunea tovarășul Nicoiae Moraru, 
secretar adjunct, al comitetului de 
partid din întreprindere. în urma 
unei analize privind activițatea 
culturală s-a hotărit ca brigă
zile artistice, împreună cu alte for
mații, să se intîlnească cu munci
torii navetiști acasă la ei, în comu
nele din jurul municipiului Alba 
lulia. De asemenea, se va trece la 
înnoirea repertoriilor și la înființa
rea de formații artistice pe diverse 
genuri și la nivelul secțiilor, por
nind de la exemplul brigăzilor artis
tice, at.lt de puternic și fireșc inte
grate în viața colectivului. Fetele și 
băieții de la brigada artistică — spun 
oamenii la „Porțelanul" —: sint cole
gii noștri de muncă, iar intervențiile 
brigăzii noastre sînt în sprijinul 
muncii, mereu „la zi", ele reprezintă 
de fapt propria noastră opinie, spiri
tul muncitoresc în acțiuni ofensiv, 
dinamic, combativ.

Ștefan D1N1CA
corespondentul „Scînteli"

amatorilor
liu, de „patriotism 
local" și denunțind 
persistența unor atitu
dini de individualism 
chiar la cei chemați să 
decidă in treburile^ ob
știi, vizind, deopotrivă, 
lipsă de personalitate, 
incapacitatea de ac
țiune, golurile elemen
tare de cultură — pie
sa lui C. Brăescu cu
cerește, pe bună drep
tate, simpatia specta
torilor. Aceasta cu atit 
mai mult cu cit „Bus
tul" e o scriere absolut 
remarcabilă prin bogă
ția observației de via
ță pe care o conden
sează și decantează 
(tipologii umane șl 
comportamente socia
le), prin precizia și fi
nețea satirei, prin to
nul său destins și me
sajul său tonic, prin 
puterea dialogului de a 
rămine mereu spiri
tual.

Pavel Rom, de pro
fesie tehnician zooteh
nist, Costică Podgo- 
reanu. profesor de 
limbă și literatură ro
mână, directorul școlii 
generale. Marcel Du
mitrescu, profesor de 
matematică, directorul 
căminului cultural, 
Aurel Dumitru, tehni
cian agricol, Tanța 
Varzaru, educatoare,
— oameni aparținînd 
unor generații diferite, 
dar uniți de talent, 
dragostea pentru tea
tru și pentru forța lui 
de a face oamenii mai 
buni, mai frumoși, mai 
harnici, mai curajoși
— au subliniat cu 
succes in jocul lor, 
adevărurile piesei. Ei 
au dat replicilor greu
tatea, umorul, ironia 
necesare. Au trăit cu 
maturitate de adevă- 
rați artiști : entuzias
mul pripit sau cel cam 
rece, „dilema", surpri
za, perplexitatea (stări 
cerute de piesă), su- 
gerind. odată cu valo
rile cuvintelor, adevă
rul ce se ascunde din
colo de ele. Dialogul 
lor, punctat de tăceri 
expresive, are natura
lețe șl ritm cuceritor. 
Ceea ce explică aplau
zele spectatorilor.

Natalia STANCH

cinema
• Omul păianjen : SALA PALA
TULUI — 17.15; 20.
• OJga și poetul : SCALA — 141. 
16; 18; 20.
• Un milion pentru Jake : PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTURII 
— 18.
• Tînăr și liber : FAVORIT — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15, FES

TIVAL — 13,45; 16; 18.15: 20,30,
GRADINA CAPITOL — 21.
• Leii saloanelor : CAPITOL — 
15.30; 18: 20,15.
• Mihai Viteazul : CENTRAL — 
16; 19.
• Ultimul vals j PATRIA — 14; 
17; 19,30, BUCUREȘTI — 14.15; 17;
19.30 MODERN — 9: 11.30; 15; 
17,30; 20, la grădină -r 20,45.
• întoarcerea acasă : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14: 16: 18.15;
20.15.
• Frați de cruce : LUCEAFĂRUL
— 14; 16; 18,15; 20,15, la grădină
— 21
• Program de desene animate — 

9,13; 10.30; 11,45; 13; 14.15, Fetița 
de zăpadă — 15,30; 18; 20 : DOINA.
• Cazul Gorgonova : TIMPURI 
NOI — 16; 19.
• Misiunea Capricorn unu : VIC
TORIA — 14.15; 17: 19.45. FERO
VIAR — 9; 11,45; 14.30; 17,15: 19,45, 
FLAMURA — 9: 11.45; 14,30 ;• 17.15; 
20. GRADINA BUZEȘTI - 20.30.
• Ulzana, căpetenia apașilor î
GRIVITA 9: 11,15: 13,30; 15.45;
18: 20,15.
• Totul pentru fotbal : DACIA — 
9; 11,15: 13.30; 15,45: 18: 20.
• Nea Mărin miliardar; GIULEȘTI 
— 9; 11: 13.15; 15.30: 17,45: 20.
• Alibi pentru un prieten : ARTA

— 9; 11,45; 14,30; 17.13; 20. la gră
dină — 20,45, VOLGA — 9: 11,15; 
14.30; 17,15; 20.
• Cu mîinile curate : MIORIȚA — 
9: ii; 13.15; 15.30: 17.45: 20.
• Rodeo : FLORE ASCA - 9; 11.15; 
13,30: 15.45; 18; 20,15.
• în ritmul muzicii : EXCEL
SIOR — 9: 11,15: 13,30: 15,45: >8;
20.15, AURORA — 9: 11.15; 13-30; 
15,45; 18' 20, la grădină — 20,45.
• Moara cu noroc : PROGRESUL
— 15.30; 17.45; 20.
• Școala curajului : TOMIS — 9;
11,15: 13.30: 15.45; 18; 20.15.
• Certificat de paupertate : FLA- 
CARA — 15,30; 17,45; 20.

• Șatra: MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15.
O Păcală : MUNCA — 14; 19.
• Un trecător in ploaie : COS
MOS - 15,30: 17.45; 20. GRADINA 
FLACARA — 21.
• Lovitură pe la spate : BUZEȘTI
— 15,30: 17,45; 20.
• Cobra : BUCEGI — 16: 18; 20.15, 
la grădină — 21.
• Nick Carter superdetectiv : 
LIRA — 16; 18,15; 20,30, la grădină
— 21.
• Revanșa : DRUMUL SĂRII — 
15.30: 17.45; 20.
• Severino : FERENTARI — 16; 
18: 20.

• Apașii : GLORIA — 0; 11.15;
13.30: 15.45; 18; 20,15.
• Ptntea : POPULAR — 16: 18; 20.
• Expresul de Buftea 15: 17.30, 
Antichități — 20 : COTROCENL
• O dramă la vlnătoare ; PACtA 
— 16; 18; 20.
• Umbrele verii fierbinți : VII
TORUL — 15.30: 17,45: 20.
• De ce să-l tmpușcăm pe pro
fesor 7 : GRADINA FESTIVAL -
20,30.
• Incredibila Sarah : GRADINA 
PARC HOTEL — 21.
• Tînăruî din Istanbul s GRADI
NA TITAN — 21.

teatre 
iubirii" — spectacol de sunet și 
lumină — 21.30.
• Teatrul Gluleștl (la sala Ma
jestic) : Dragoste periculoasă —
19.30, (la Parcul Tineretului) : 
„Sub soarele acestor ani" — spec
tacol de sunet și lumină — 21.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe un ptcior de plai —
18.30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă*  
nase‘i (grădina Boema) : Omul 
care aduce risul — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Cin
tați cu mine un cintec — 19.30.
• Teatrul „ion Creangă" (la Tea
tru! de vara Herăstrău) : Nota 
zero la purtare — 19.30.
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Cele trei pavilioane ale Centralei 
industriei confecțiilor (P — pavi
lionul general de prezentare, O — 
salonul modei, C — participare la 
salonul copilului) se numără prin
tre cele mai căutate de vizitatori. 
Cine vrea să știe cu citeva luni mai 
devreme cum ne vom îmbrăca in 
anul 1980 are posibilitatea să afle 
răspunsul Încă de pe acum.

In pavilionul general de prezen
tare, Centrala industriei confecții
lor expune peste 1 500 de produse 
pentru bărbați și femei care, prin 
calitatea și diversitatea lor, ilus
trează marile posibilități ale indus
triei noastre de a satisface in con
diții tot mai bune cerințele mereu 
crescinde ale oamenilor muncii. E- 
locvent in acest sens este faptul că 
85 Ia sută din modelele etalate sint 
noi și reprezintă un cuprinzător 
eșantion de sondaj din colecția de 
circa 5 000 de produse, pe care in
dustria confecțiilor a pregătit-o 
pentru contractările la fondul pie
ței pentru anul viitor. O primă nou
tate este aceea că moda anului 1980 
va promova pe scară largă linia 
suplă, confecțiile — și cele de damă 
și cele bărbătești — urmînd cit mai 
fidel conformația corpului. Culorile 
anului viitor asigură o reușită ar
monizare a culorilor primare (roșu*  
galben, verde, albastru, alb și ne
gru), ceea ce conferă confecțiilor 
atit o notă de eleganță, cit și de 
varietate.

în prima parte a programului se 
face o amplă analiză a situației eco
nomice, sociale și politice a societății 
australiene. Lupta de clasă și pentru 
democrație în Australia, se arată in 
document, au loc pe fondul unei si
tuații internaționale complexe. In 
special după cel de-al doilea război 
mondial, imperialismul a fost obligat 
să acorde independență aproape tu
turor fostelor colonii. Dar el a in
staurat o nouă formă de colonia
lism — neocolonialismul. Astăzi, 
lupta pentru obținerea unei adevă
rate independente continuă în aceste 
țări. Mișcarea de nealiniere, care are 
ca scop instaurarea unei noi ordini 
economice și desființarea divizării 
lumii în blocuri militare, se afirmă 
ca o forță care sprijină lupta pentru 
independență, eliberare economică, 
socială, pentru pace.

Cu toate că raportul de forțe În
clină în favoarea socialismului și 
progresului, rămin încă multe difi
cultăți. Imperialismul continuă să 
amenințe cu războaie, inclusiv cu un 
dezastru nuclear. Independența mul
tor țări este știrbită de prezența pe 
teritoriile lor a trupelor și bazelor 
militare străine.

Referindu-se la căile de schimbare 
a actualelor stări de lucruri, progra
mul relevă că in Australia există 
forțe sociale interesate să pună ca
păt sistemului capitalist, dacă vor 
acționa intr-o largă alianță. Aceste 
clase și forțe sociale sint : clasa mun
citoare, formată din muncitori in
dustriali (din fabrici, mine și trans
porturi). muncitori nemanuali din co
merț și birouri, o Parte a intelectua
lității și tehnicienii din industrie, 
servicii publice sau particulare, mun
citorii de la sate, șomerii ; femeile : 
studenții ; aborigenii și locuitorii altor 
insule din Pacific. Clasa muncitoare 
își exercită influența în societate 
în special prin mișcarea muncito
rească, chiar dacă aceasta nu o cu
prinde in totalitate. Ea se manifestă 
prin : sindicate, comitetele de la lo
cul de muncă, Partidul laburist. Par
tidul comunist, Partidul socialist și 
alte grupări mici de stingă.

După ce analizează trăsăturile spe
cifice și formele concrete de organi
zare a acestor forțe, programul arată 
că ele au un obiectiv comun, expri
mat în forme diferite, și anume, 
transformarea democratică a socie
tății, lupta împotriva celor ce obțin 
profituri, pentru eliberare de sub o- 
primarea socială, pentru reforme 
imediate și pentru o politică externă 
independentă și pașnică a Australiei. 
Subliniind că făurirea unei largi 
alianțe constituie un obiectiv esențial 
al strategiei socialiste, programul 
arată că această alianță largă va fi 
pluralistă. Ea va reuni toate partide
le, grupările și persoanele particulare 
care sint dispuse să colaboreze. Gru
pările de stingă cele mai largi — 
adică stingă din cadrul partidului la
burist și partidul comunist — au cea 
mai mare răspundere pentru realiza
rea acestei alianțe. Programul consi
deră că întărirea P.C.A. și a influen
ței sale, in special in rindul munci
torilor și al sindicatelor, va aduce o 
contribuție importantă la întărirea 
coaliției de stingă și a alianței largi.

Partidul Comunist din Australia
— se arată în continuare în program
— dorește un socialism democratic, 
prin autoconducere, bazat pe pro
prietatea socială și controlul demo
cratic asupra principalelor mijloace 
de producție, resurselor naționale și 
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La Universiada 1979 
mai mulți participant 
ca la Olimpiada 1968
La Ciudad de Mexico se fac pre

gătiri intense in vederea Jocurilor 
mondiale universitare — „Universia
da" — ce vor avea loc intre 2 și 13 
septembrie și vor reuni circa 5 000 
de sportivi, dintre care 400 reprezen- 
tind țara-gazdă. Cifra participărilor 
depășește pe cea a Olimpiadei de 
vară din anul 1968, deși studenții se 
vor întrece la numai 10 discipline : 
atletism, baschet, scrimă, gimnastică, 
inot, tenis, volei, polo pe apă, 
fotbal, sărituri de la trambulină. 
Concursurile se vor disputa la ve
chiul stadion olimpic, la Palatul 
sporturilor, sala de arme. „Fernando 
Montez", piscina olimpică, palestra 
„Juan la Barbera", majoritatea lor 
reamenajate in vederea evenimen
tului.

Particjpanții vor fi găzduit! în 
„Villa Universiada", un complex de 
edificii destinat Institutului de asi
gurări sociale și transformat pentru 
două săptămini in „sat universitar". 
Pentru tinerii sportivi va exista însă, 
la fel ca in 1968 pentru olimpici, pro
blema aclimatizării, știut fiind că 
marea metropolă mexicană se află la 
o altitudine de peste 2 300 m. Tocmai 
de aceea, delegațiile celor circa 80 de 
țări participante, printre care și cea 
a României, ee--declasează in tara 
aztecilor cu aproximativ două săp
tămini inainte. pentru aclimatizare.

(Urmare din pag. I)

INDUSTRIALIZAREA
de vedere economic. Astfel, România, care repre
zintă 0,17 Ia sută din suprafața planetei și 0,53 la 
sută din populația lumii, realizează in prezent 1,1— 
1,2 la sută din producția industrială mondială. Tot
odată. s-au micșorat diferențele ce separă Roma
nia de țările industrializate la producția pe lo
cuitor a principalelor promise industriale, la unele 
dintre acestea România situîndu-se incă de acum 
la nivelul unor țări cu dezvoltare medie. Astfel, 
dacă in 1950 Romania producea de.circa 7 ori mai 
putină energie electrică pe locuitor decit Franța, 
Austria, R.F.G. și Anglia, iar Ia oțel decalajul 
era de 6—20 de ori, la începutul acestui cincinal, 
multiplul producției pe locuitor in aceste țări față 
de România era după cum urmează: la energie 
electrică 1,9 ori in cazul Angliei și R.F.G. ; 
1.85 ori in cel al Austriei, 1.33 ori in cazul 
Franței și 1 in cel al Italiei. La producția de oțel 
pe locuitor, la inceputul cincinalului acest ra
port era de 0.80 in cazul Angliei, aproape 2 in 
cel al Cehoslovaciei, 0,91 in cazul Franței. 1,45 in 
cel al R.F.G. și 0,87 în cazul Italiei.

Odată cu creșterea susținută a producției in
dustriale și cu transformarea României, intr-un 
timp istoric scurt, dintr-o țară agrară intr-o tară 
industrial-agrară. a sporit contribuția industriei Ia 
realizarea creșterii economice, s-a intensificat di
namismul întregii economii naționale, sporind, 
totodată, amploarea efectelor economice și social- 
politice pe care această ramură le-a determinat Ia 
scara întregii noastre societăți.

Edificator pentru contribuția industriei la asi
gurarea unor ritmuri inalte, susținute de creștere 
economică este faptul că in întreaga perioadă 
1950—1978 ritmul mediu anual de creștere a pro
ducției globale industriale a fost de 12.7 la sută, 
creșterea fiind de circa 29 de ori.

Pe această bază, valoarea absolută a spo
rului producției industriale s-a ridicat dc la 
8> miliarde Ici in cincinalul 1931—1965, Ia 134 
miliarde lei in perioada 1966—1979 și 264 mili
arde lei in cincinalul 1971—1975, urmind ca in 
actualul cincinal el să depășească 44» mili
arde Ici.

Pe de altă parte, ca urmare a ritmului înalt de 
dezvoltare,,'industria se înscrie cu o importanta 
contribuție la crearea venitului național: circa 58 
la sută. împreună cu construcțiile, ea a asigurat 
la nivelul anului 19*8  peste 68 la sută din venitul 
national.

Schimbări importante au intervenit, in anii con
strucției socialiste, in structura industriei. Ponde
rea ramurilor de bază ale industriei — energia 
electrică și termică, metalurgia, construcția de ma
șini și chimia — a crescut de la 25,8 la sută în 1950, 
la 55,1 la sută in 19*8.  Un ritm rapid, puternic de 
dezvoltare au cunoscut — cu deosebire in ultimele 
trei cincinale — principalele subramuri industriale

purtătoare ale progresului tehnic : electronica, 
electrotehnica, producția de utilaj tehnologic și 
mașini-unelte, mecanica fină, optica, petrochimia, 
chimia de sinteză și altele.

Criticînd orientările care în primele trei cinci
nale subapreciau dezvoltarea cercetării științifice 
proprii, precum și dezvoltarea unor subramuri 
importante și moderne ale industriei. în perioadei 
care a trecut de la cel de-al IX-lea Congres, parti
dul nostru a luat măsuri pentru dezvoltarea rapidă 
a subramurilor de malta tehnicitate, purtătoare 
ale progresului tehnic și hotărîtoa.re pentru valo
rificarea superioară a resurselor naturale și a po
tențialului creator al națiunii.

Astfel, dacă pe ansamblul perioadei 1965— 
1981), producția industrială totală înregistrea
ză o creștere de 5,5 ori, iar in industria con
strucțiilor de mașini și a prelucrării metale
lor de 8.8 ori, in subramurile cu o contribu
ție decisivă la creșterea economică, la pro
movarea susținută a progresului tehnic și care 
incorporează intr-un grad inalt cuceririle teh- 
nico-științifice avansate, creșterile sint mult 
mai mari : de 10,5 ori in electrotehnică, de 
22.4 ori in electronică, de 29,9 ori în producția 
de mașini-unelte. de 22.7 ori in mecanica fină 
și optică.

■ Pentru viitorul cincinal, proiectarea ritmurilor 
și proporțiilor de creștere a producției indus
triale, ca de altfel și a celor ce privesc dezvolta
rea întregii economii naționale, ține seama, pe 
de o parte, de nivelul atins in dezvoltarea econo
mică, de exigențele asigurării in continuare a 
dinamismului economic, precum șl de cerințele 
afirmării cu putere a’ revoluției tehnico-științifrie 
contemporane, iar, pe de altă parte, de cerințele 
perfecționării și modernizării structurii producției 
in toate ramurile, ale ridicării mal accentuate a 
gradului de valorificare a resurselor materiale șl 
ale economisirii pe toate căile a materiilor prime, 
materialelor, combustibililor și energiei electrice.

Proiectul de Directive ale Congresului al XII-lea 
— stabilind ca obiective deosebit de importante 
dezvoltarea accentuată a ramurilor, subramurilor 
și grupelor de produse care valorifică superior 
resursele materiale, sporirea mai rapidă a eficien
ței economice — prevede ca producția industrială 
să crească intr-un ritm mediu anual superior celui 
de creștere a produsului social — creșterea medie 
anuală prevăzută fiind de 8—9 la sută la producția 
globală industrială si 9—10 la sută la producția 
netă. Pe această bază se va consolida in continuare 
poziția conducătoare a industriei in economia 
noastră națională, va spori contribuția acesteia la 
creșterea avuției naționale, la realizarea reproduc
ției lărgite și la satisfacerea cerințelor popu
lației.

Istoria celor peste trei decenii de construcție 
socialistă in România pune în evidență faptul că

valențele transformatoare ale industrializării tării 
— promovate pe baza unei concepții unitare, în 
condițiile proprietății sociale asupra mijloacelor 
de producție și ale conducerii planificate a eco
nomiei naționale — sint foarte largi, ele cuprin- 
zind deopotrivă atit sfera economicului, cit și 
condițiile sociale și politice, condițiile de muncă 
și de viață ale populației. Afirmarea lor este in
disolubil legată de amplasarea rațională, a obiec
tivelor industriale pe cuprinsul țării, astfel incit 
să se realizeze o structură modernă nu numai in 
profil de ramură, ci și in profil teritorial, pe baza 
căreia să se asigure valorificarea rapidă a bo
gățiilor naturale și a resurselor de muncă din 
toate zonele, dezvoltarea mai accentuată a jude
țelor rămase in urmă, și să se creeze condiții op
time ca întreaga populație să se bucure de bine
facerile civilizației socialiste.

Dacă adăugăm faptul că pină la sfîrșitul vii
torului cincinal, 809 dc localități urbane și rurale 
vor dispune de unități industriale cu activitate 
permanentă, avem o imagine mai cuprinzătoare 
asupra marii capacități a industriei de a răspunde 
unor cerințe complexe, de a contribui în mod ho- 
tăritor la ridicarea gradului de civilizație a tutu
ror orașelor și județelor, la reducerea migrației 
populației spre orașele mari, la făurirea deplinei 
egalități in ce privește condițiile de muncă și de 
viață pentru toți cetățenii patriei.

Edificator pentru noua configurație a diviziunii 
sociale a muncii, cu toate implicațiile pozitive ale 
acesteia, pe care au conturat-o industrializarea și 
schimbarea profilului economiei noastre este faptul 

că, incă din anul 1979, ponderea populației ac
tive ocupate în ramurile neagricole a depășit 
ponderea populației ocupate în agricultură, 
iar in ultimii ani ai actualului cincinal popu
lația ocupată in industrie depășește, pentru 
prima dată in istoria țării, pe cea ocupată in 
agricultură, urmind ca în cincinalul viitor să 
ajungă (impreună cu cea ocupată in construcții 
și transporturi) la aproape 74 Ia sută din to
talul populației ocupate in cadrul sectorului 
neagricol.

în acest amplu proces cresc rindurile clasei 
muncitoare și ale intelectualității tehnice, mai 
ales prin categoriile profesionale legate de ramu
rile modeme ale industriei.

Rodnicia politicii partidului nostru de indus
trializare, pusă cu prisosință in evidență în cei 35 
de ani de la eliberarea patriei de sub dominația 
fascistă, justifică pe deplin continuarea ei fermă 
șl neabătută in anii următori. Viitorul cincinal va 
asigura ridicarea pe o treaptă nouă, calitativ su
perioară. a procesului de industrializare socialistă 
a țării — factor hotărîtor al dezvoltării și moder
nizării forțelor de producție, al făuririi unei eco
nomii moderne, de înaltă eficiență, al progresului 
multilateral al societății românești.

Tîrgul de mostre de bunuri de consum

Vitrina noutăților 
Azi, despre pavilionul confecțiilor

Imaginea de ansamblu pe care 
ți-o dă pavilionul de etalare al 
Centralei industriei confecțiilor este 
aceea că producătorii au făcut un 
important pas înainte pe linia tra

ducerii in viată a recentelor indi
cații date de conducerea partidului 
de a promova mai curajos înlocui
torii unor materii prime deficitare, 
de a crea modele de îmbrăcăminte 
mai ușoare și mai rezistente, adap
tabile la cerințele sezonului, dar și 
cu posibilitatea de a fi folosite și 
peste limitele stricte ale acestuia.

Sportivi români in competiții internaționale
• La Sopot (Polonia) au conti

nuat intrecerile campionatelor euro
pene de tenis pentru amatori.

în turneul senioarelor, jucătoarea 
româncă Lucia Romanov a intrecut-o, 
cu 5—7, 6—1, 6—3, pe Ivona Brzakova 
(Cehoslovacia), victorie care i-a a- 
dus calificarea în semifinale. S-au 
mai calificat pentru semifinale te- 
nismanele sovietice Olga Morozova, 
Natașa Cimireva și cehoslovaca Hana 
Mandlikova.

în sferturile de finală ale probei 
feminine de tineret, Maria Romanov 
a invins-o. cu 7—6, 6—3, pe co
echipiera sa Camelia Chiriac și s-a 
calificat in semifinale, alături de E- 
lena Elisenko (U.R.S.S.), Mihaela 
Pazderova și Natașa Piskacikova 
(ambele Cehoslovacia).

C La Poznan, in competiția in
ternațională de fotbal pentru echipe 
de juniori „Cupa Prietenia", selec
ționata României a terminat la e- 
galitate : 1—1 (0—0) cu formația R.D. 
Germane. Intr-un alt meei din gru
pa I, reprezentativa R.S. Vietnam a 
întrecut cu scorul de 2—0 (1—0) e- 
chipa Cubei. Rezultate înregistrate in 
grupa a H-a : Cehoslovacia — R.P.D. 
Coreeană 2—1 (0—1) ; Ungaria —
Bulgaria 3—1 (1—0).

® In turneul internațional de te
nis de Ia Dublin (Ohio), jucătorul ro
mân Ilie Năstase l-a eliminat, cu 
6—1. 6—3, pe Pedro Gonzales (P.orto 
Rico).

© în turul II al turneului inter

• •

bărbații, intrucît o bună 
paltoane se vor confec- 

această materie primă.

O altă caracteristică o constituie 
prezenta tot mai numeroasă in 
structura confecțiilor, in special a 
celor pentru femei, a țesăturilor din 
poliester in amestec cp fire natu
rale care, pe lingă o durabilitate 
recunoscută, au și avantajul de a 
se întreține ușor, întrucit nu se 
calcă și sint plăcute ca aspect. De 
calitățile țesăturilor din poliester în 
amestec cu fire naturale vor bene
ficia și 
parte din 
ționa din

Noutăți apar și in confecționarea 
cămășilor. Faptul că produsele ce 
se testează în cadrul tirgului repre
zintă în mare fondul de marfă pen
tru prlmăvara-vara anului 1980 a 
determinat creatorii să aducă în 
expoziție — și să asigure pentru 
contractare — foarte multe cămăși 
cu mineca scurtă, cămăși ușoare, 
cămăși sport. Ca noutate, apar că
măși cu gulere mici, cu vîrfuri ușor 
rotunjite și mult mai rezistente 
decit cele existente la unele din 
modelele aflate in prezent pe piață.

în sfirșit, semnalăm și faptul că 
salonul modei — aflat în pavilio
nul O — oferă publicului posibili
tatea de a face cunoștință atit cu 
o parte din produsele cu caracter 
de masă, cit și cu creațiile ce se 
realizează, in serie mică, pentru 
magazinele etalon ale comerțului.

Constantin PRIESCU

national de tenis de la Indianapo
lis, jucătoarea româncă Virginia Mu
zici a invins-o in două seturi cu 7—5, 
6—1 pe americana Joyce Portman. 
Si in celelalte partide favoritele au 
obținut victorii scontate.

• După 7 runde, in turneul in
ternațional de șah de la Băile Hercu- 
lane conduc Constantin Ionescu, 
Sergiu Griinberg (ambii România) și 
Bohosian (Bulgaria), cu cite 4,5 
puncte, urmați de Goldenberg (Fran
ța), Rajna, Navarovski și Szapi (toți 
trei Ungaria) — cite 4 puncte.

• Pentru turneul final al campio
natului european de volei (juniori) 
s-au calificat echipele U.R.S.S.. Bul
gariei. ' Cehoslovaciei. Italiei. R.D. 
Germane și Spaniei. Selecționata 
României va evolua în turneul pen
tru locurile 7—12, alături de forma
țiile Poloniei, Franței, Iugoslaviei, 
Olandei și Portugaliei.

• Continuîndu-și turneul în țara 
noastră, echipa de fotbal Gdzteoe 
Izmir (Turcia) a jucat ieri la Plo
iești cu formația locală Petrolul. 
Gazdele au obținut victoria cu scorul 
de 3—1 (2—1), prin punctele mar
cate de Simaciu Si Cizmaru (2).
• Sejecționata de fotbal a Tuni

siei a întîlnit miercuri la Pitești 
echipa F.C. Argeș. Peste 14 000 de 
spectatori au urmărit acest meci, în
cheiat cu scorul de 1—0 (0—OK in 
Savoarea. fotbaliștilor, romani,. Unicul 
gol a fost marcat în minutul 87 de

"Radu II.

Cronica
Miercuri după-amiază. tovarășul 

Dumitru Bejan, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, s-a întîlnit cu Mustafa 
Metwallî el Hefnawi, ministrul lo
cuințelor din Republica Arabă Egipt, 
care se află in vizită in țara noastră.

In cursul întrevederii au fost abor
date aspecte ale dezvoltării cooperării 
economice româno-egiptene. în do
menii de interes comun și ale ampli
ficării schimburilor comerciale reci
proce.

SLOBOZIA; „Festivalul tinereții"

Pe harta muzicii ușoare românești, 
„Festivalul tinereții", dotat cu trofeul 
„Amara", deschis celor mai valoroși 
soliști amatori din întreaga țară, a 
devenit o competiție de referință, de 
aici fiind lansate foarte multe voci : 
festivalul de la Amara și-a dat girul 
pentru Angela Ciochină, Mihaela 
Oancea și alți soliști de muzică ușoa
ră ce au cunoscut in ultimii ani con
sacrarea.

Ediția din acest an, a XH-a, a con
stituit un succes deplin. Argumentul? 
Peste 5 000 de spectatori care, in cele 
patru zile ale festivalului, au umplut 
pină la ultimul loc cocheta grădină 
de vară din stațiunea-perlă a Bără
ganului.

Trofeul „Amara" a adus în con
curs soliști de muzică ușoară din 
toate zonele țării și, spre bucuria 
specialiștilor din juriu și a spectato

• Miercuri a început cea de-a 
23-a ediție a competiției internațio
nale de ciclism pentru „Cupa Voința". 
Prima etapă disputată pe distanța : 
Ploiești — Tirgoviște — Sinaia — Co
marnic — Ploiești (162 km) a fost 
ciștigată de cehoslovacul Milos Ma- 
tejka cu timpul de 4h 06T2”. Au 
urmat in clasament cicliștii români 
I. Vintilă (Steaua) — 4h 06T5” și Tra
ian Sirbu (Dinamo), in același timp;

• în sala sporturilor din Con
stanta au început miercuri întrece
rile competiției internaționale femi
nine de volei pentru „Trofeul To
mis". Echipa României a învins cu 
3---0 (15—2, 15—9, 15—9) selecționata 
Ungariei. Alte rezultate : Bulgaria 
— România (B) 3—0 (15—7, 15—3,
15—12) ; R. P. Chineză — Cehoslova
cia 3—0 (15—11, 15—4. 15—12).

Astăzi urmează să sosească la Con
stanța și echipa Cubei, campioană a 
lumii. Ziua a doua a competitivi pro
gramează astăzi de la ora 16 urmă
toarele partide : R. P. Chineză 
Ungaria; România — Bulgaria și 
Cuba — Cehoslovacia.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 8 AUGUST 1979
Extragerea I : 32 16 18 3S 43 11
Extragerea a II-a t 3 36 44 2 43 7
FOND TOTAL DE CtȘTIGURI: 880 475 

lei din care 233 288 lei report categoria I.

• ■ • zilei
în perioada 29 iulie — 8 august a.c.. 

tovarășul Luther Thomas, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al Partidului Poporului din Panama, 
a efectuat, la invitația C.C. al P.C.R.. 
o vizită de prietenie in tara noastră.

Cu acest prilej, oaspetele a avut in- 
tilniri la Comitetul județean Buzău 
și Comitetul municipal Constanta ale 
P.C.R. și a vizitat obiective econo
mice. social-culturale. istorice si tu
ristice din București, din județele 
Constanta. Buzău și Brașov.

(Agerpres)

rilor, s-au comportat excelent, făcînd 
cinste județelor pe care le-au repre
zentat. Organizatorii acestei ediții : 
Uniunea compozitorilor din Repu
blică Socialistă România și Comitetul 
județean Ialomița pentru cultură și 
educație socialistă.

Juriul, prezidat cu competență de 
compozitorul Ion Cristinoiu, a acor
dat premiile celor mai valoroși in
terpret, din rindul cărora s-au re
marcat în mod deosebit Lidia Lăzău 
din județul Bihor (trofeul „Amara 
’79"), Silvia Mitrache, județul Dolj 
(premiul Uniunii compozitorilor), 
Mariana Burcă, județul Brăila (pre
miul tinereții). Erica Ianovici, jude
țul Alba (premiul de popularitate 
oferit de ziarul „Tribuna Ialomiței"), 
Nicolae Ivănescu, județul Prahova 
(premiul I), Gheorghe Caraulani, ju
dețul Constanta (premiul II). Ga
briela Bucur, județul Dîmbovița (pre
miul III), Costel Ștefănescu, județul 
Ialomița, și Daniela Milcă, județul 
Prahova (mențiuni).

La reușita spectacolelor și-au adus 
contribuția orchestra „Roșu și ne
gru", precum și soliștii Mihai Con- 
stantinescu, Mircea Baniciu. Adrian 
Romcescu, Sergiu Zagardan, Cristian 
Popescu. Au prezentat : Ion Duțu și 
Nicu Constantin. Un fapt inedit l-a 
constituit prezența pe scena festiva
lului a brigăzii artistice din Lehliu 
și a grupului de satiră și umor al 
Casei de cultură din Fetești, formații 
recent laureate la faza republicană a 
celei de-a II-a ediții a Festivalului 
național „Cintarea României".

Mihai V1ȘO1U 
corespondentul „Scînteii"

tv
PROGRAMUL 1

9,06 Sinteze recapitulative. Mișcarea 
oscilatorie

9.30 Caleidoscop muzical-distractiv
10,05 Din muzica și dansurile popoarelor 
îo.ză șoimii patriei
ÎO.&P Telex

In jurul orei 12,30 — Transmi
siune directă de la Rovinari : 
Marea auunare populară organiza
tă cu prilejul vizitei de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partiaului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, in ju
dețul Gorj

16,00 Telex
16,05 Laudă olimpicilor școlii românești. 

Olimpiada internațională de chimie 
16,35 Itinerare turistice
17,20 Reportaj de glob : Singapore
17.40 La lata locului. Emisiune de in

formații, reportaje, corespondențe
17.55 Mediul ambiant și sănatatea
18,15 Cîntece patriotice și revoluționare
18.30 Cultura șl viața. Filmul politic in 

evoluția cinematografiei românești
18,50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
19.40 Ora tineretului
20.30 Copiii lumii doresc pacea. Selec- 

țiuni din Festivalul internațional 
„Copiii lumii doresc pacea",, ediția 
a II-a — 1979

20.55 Dialog despre viitor (IV). Proiec
tele de documente ale Congresului 
al xn-lea al P.C.R.

21,10 Meridianele cînteculul
21.30 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 Noi femeile !
16.30 Umor și muzică
17,25 Atenție la... neatenție !
17,45 Lupta antifascistă in România. 

Episodul V. „Marea Încleștare"
18,15 Festivalul național „Cintarea 

României". Selecțiuni din etapa 
republicană

18.50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
19,40 Buletinul rutier al Capitalei
19.50 Concertul orchestrei simfonice a 

Radiotelevlzlunil
21.30 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

ti și 12 august. în țară : Vreme căl
duroasă îndeosebi in sudul tării. Cerul 
va fi variabil cu înnorări mal accen
tuate în vestul și nordul țării, precum 
și la munte, unde vor cădea averse 
locale de ploaie însoțite de descărcări 
electrice. Vint moderat, cu intensificări 
locale de scurtă durată. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 10 și 20 
de grade, Izolat mai coborîte in estul 
Transilvaniei, iar cele maxime între 24 
și 34 de grade.

De la Centrul de fizică 
a Pămîntului și seismologie

Centrul de fizică a Pămintului și 
seismologie comunică :

în ziua de 8 august 197.9. la ora 
03,24 minute și 35 secunde, s-a pro
dus în regiunea Vrancea un cutre
mur cu magnitudinea 4,4 grade (sca
ra Richter).

Intensitatea cutremurului in zona 
epicentrală a fost de IV grade (scara 
Mercalli).

Cutremurul a fost simțit la Odo- 
bești și Focșani cu intensitatea de 
circa IV grade.

Nu s-au produs nici un fel de pa
gube materiale.

Z/M4 NAȚIONALĂ A REPUBLICII SINGAPORE

pYpplptitpi Snip

Domnului BENJAMIN HENRY SHEARES
Președintele Republicii Singapore

SINGAPORE
Sărbătoarea națională a Republicii Singapore îmi oferă plăcuta ocazie 

de a vă transmite calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de progres și prosperitate poporului singaporez.

Exprim convingerea că relațiile dintre România și Singapore vor cunoaște 
o dezvoltare continuă, în interesul popoarelor noastre, al păcii și înțelegerii 
în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Singapore, oraș-stat 
aflat in extremitatea 
peninsulei Malacca, la 
întretăierea unor mari 
trasee comerciale mon
diale. s-a orientat, prin 
tradiție, spre comerț 
și navigație, locuitorii 
(azi, in număr de 2,2 
milioane) remareîn- 
du-se ca veritabili „că
răuși ai mărilor" în 
sud-estul asiatic. Na
vigația comercială, ac
tivitatea portuară și, 
de asemenea, cea fi- 
nanciar-bancară con
stituie sectoare impor
tante în economia a- 
cestei țări, în suprafa
ță de numai 586.4 kmp. 
Dobindirea indepen
denței, la 9 august 1965 
— la scurtă vreme 
după ieșirea teritoriu
lui din Federația Ma- 
layeză — avea să con
stituie un moment de 
cotitură, inclusiv in 
viața economică a țării. 

In același timp cu 
dezvoltarea comerțului, 
autoritățile au optat 
pentru o dezvoltare in
dustrială intensă, cu 
accent pe ramurile de 
vîrf. Pe insula princi
pală ce intră, alături 
de alte 54 mai mici, in 
componenta statului 
Singapore au luat naș
tere platforme indus
triale, cu sute de în
treprinderi : rafinării 
de petrol, șantiere de 
construcții și reparații 
navale, întreprinderi 
constructoare de ma
șini, electrotehnice 
(peste 200 de fabrici 
produc instalații e- 
lectronice din cele 
mai variate, cir
cuite Integrate, com
putere, aparate de mă
sură și control etc.). 
Este edificator pentru 
avintul industriei făp

Din viața partidelor 
comuniste si muncitorești ____________ ________________ ■> ________________ « 

Programul P. C. din Australia
Congresul Partidului Comunist din Australia 

recent lucrările la Sydney, a adoptat, 
program al partidului.

tui că, in ultimii 10 
ani, producția indus
trială a crescut de pes
te opt ori.

între România și 
Singapore s-au stator
nicit relații de priete
nie și colaborare, in 
dezvoltarea cărora un 
rol important l-au avut 
contactele la nivel gu
vernamental. acorduri
le și înțelegerile exis
tente intre cele două 
țări. Amplificarea in 
continuare a acestor 
raporturi, adincirea 
coonerării în domenii 
multiple corespunzînd 
intru totul intereselor 
celor două țări și po
poare. constituie in 
același timp o contri
buție efectivă la cau
za colaborării interna
ționale, a păcii și pro
gresului în lume.

M. S.

, care și-a desfășurat 
printre alte documente, și noul 

bunăstării sociale. Aceasta include 
dezvoltarea celor mai lărgi forme de 
participare populară, la toate nive
lurile și in toate domeniile vieții so
ciale, a autoconducerii întreprinderi
lor productive și serviciilor, un sis
tem pluralist de partide, de instituții 
reprezentative alese democratic, li
bertatea punctelor de vedere ale 
opoziției, extinderea drepturilor omu
lui. libertate religioasă, culturală, ști
ințifică și a creației artistice.

In cadrul socialismului, prin auto
conducere, un nou tip de stat va tre
bui să înlocuiască pe cel capitalist. 
Scopul va fi ca întregul popor, prin 
rotație, să participe direct la guver
nare. Toate partidele' politice demo
cratice vor fi libere să existe și 
să-și caute sprijin politic. Ele tre
buie să se angajeze să respecte ver
dictul poporului în alegeri. Dacă, to
tuși, unele partide sau grupări ostile 
socialismului vor folosi forța sau 
alte forme de sabotaj împotriva 
procesului democratic, oamenii 
muncii și forțele socialismului, in
clusiv organele guvernamentale sau 
de stat, vor putea folosi orice con
tra măsură necesară pentru a apăra 
democrația.

Politica externă a Australiei so
cialiste va fi de nealiniere. Ea va 
avea ca scop întărirea solidarității 
antiimperialiste și a prieteniei cu 
toate națiunile, pe baza respectării 
reciproce a suveranității naționale, 
integrității teritoriale, autodetermi
nării și independenței. Ea va sprijini 
activ luptele de eliberare națională 
și va renunța la folosirea războiului 
ca instrument de politică externă. 
Ea va acționa pentru democratizarea 
relațiilor internaționale, pentru dez
armare și pentru o nouă ordine e- 
conomică internațională.

Pentru a transforma aceste țeluri 
și strategii intr-un program real — 
se spune in continuare în document 
— este nevoie de un partid care să 
colaboreze cu oamenii de rind, să 
le dezvolte capacitatea pentru a 
prelua puterea in propriile miini, 
pentru a transforma societatea. 
Partidul comunist se angajează să 
activeze pentru aceste scopuri. Por
nind de la condițiile actuale, P.C.A. 
iși propune următoarele scopuri : să 
ajute la crearea unei alianțe largi, 
a unei coaliții de stingă, capabilă să 
transforme societatea, să constru
iască socialismul: să devină un par
tid mai puternic și mai mare, cu o 
bază semnificativă in rindul oame
nilor muncii, cu organizații la locu
rile de muncă, in instituții și locali
tăți ; să cunoască părerile și să 
ajute muncitorii șl alte pături so
ciale pentru a-și stabili programe și 
strategii pentru socialism ; să ajute 
activitatea , independentă a organi
zațiilor muncitorilor ; să ajute la 
analiza societății australiene, pentru 
a o face înțeleasă în scopul întăririi 
activității partidului. P.C.A. este atit 
un partid australian independent, cit 
și unul internaționalist. El nu urmea
ză și nu se supune unui partid străin, 
unui centru sau unei dogme. El do
rește să aibă relații cu toate parti
dele comuniste, marxiste și socia
liste ale clasei muncitoare și cu miș
cările de eliberare națională, pe 
baza egalității, neamestecului și 
unității împotriva capitalismului șl 
opresiunii. El adoptă o poziție hotă- 
rîtă Împotriva imperialismului mon
dial. sprijină independența tuturor 
popoarelor, este solidar cu clasa 
muncitoare și mișcările de eliberare 
națională.

• COMBUSTIBIL DIN 
RESTURI MENAJERE. 
Aruncarea gunoaielor menajere 
ridică nu numai problema depo
zitării lor, dar constituie și o 
risipă de energie. Specialiștii 
au calculat că reziduurile 
rezultate din gospodăria unei 
familii de patru persoane pot 
acoperi zece la sută din ne
cesitățile proprii de încălzire a 
locuinței și 15 la sută din cele 
de electricitate. Pornind de la 
un procedeu elaborat de mai 
multă vreme în R. F. Germa
nia. a fost construită o in- 
stalație-pilot, care va pre
lucra cinci tone de gunoi 
menajer și deșeuri industriale 
pe oră. Prin folosirea unei can
tități de energie de 300 kW se 
obțin 1,5 tone de combustibil. In

plus, se extrag 250 kg de fier 
vechi, iar volumul gunoaielor se 
reduce cu 80—85 la sută. După o 
perioadă de experiențe, vor fi 
construite instalații de dimen
siuni mai mari, avind o capaci
tate de prelucrare de 60—80 tone 
pe oră. Combustibilul obținut pe 
această cale se prezintă sub for
mă de pulbere cenușie, ușor de 
depozitat și transportat. Pentru 
Început, el va fi folosit la insta
lațiile de Încălzire din școli, spi
tale, la bazinele de inot.

• UN PAS ÎNAIN
TE SPRE ÎNȚELEGEREA 
PROCESELOR VIEȚII. Pre* 
sa internațională continuă să 
comenteze pe larg importanța 
descoperirii făcute de prof.

Allen J. Bard de la Universita
tea din Texas, care, pentru pri
ma oară in istoria științei, a rea
lizat, în condiții de laborator, pe 
cale nebiologică, fotosinteza, 
proces aflat la originea vierii. 
Cercetătorul american a reușit 
să sintetizeze aminoacizi, com- 
ponenți esențiali ai materiei 
vil, pierind de la trei elemente 
constitutive care se găseau în 
atmosfera pămintului. în perioa
da îndepărtată a aoariției vie
ții pe planeta noastră — apa, 
amoniacul și metanul; soluția 
respectivă a fost tratată cu 
oxizi de titaniu, care conțineau 
și o foarte redusă cantitate de 
platină, și apoi expusă acțiunii 
razelor solare. In cercurile știin
țifice se reamintește că încă în 
urmă cu cițiva ani s-au obținut

aminoacizi din apă, amoniac, și 
metan, dar in condițiile unor 
descărcări electrice. Practic, fo
tosinteza pe cale nebiologică sau 
mecanică este, așadar, realizată 
acum pentru prima oară, a- 
ceastă remarcabilă descoperire 
fiind de natură să contribuie la 
mai buna înțelegere a meca
nismelor complexe ale proce
selor vitale.

• „INVENTARIEREA" 
PATRIMONIULUI NATU
RAL. în Franța a fost inițiată, 
începind de anul trecut, o am

plă operațiune de' inventariere a 
tot ceea ce intră in sfera patri
moniului natural. O asemenea 
contabilizare cit mai exactă a 
feluritelor componente ale te
zaurului naturii — cursuri de 
apă, lacuri, păduri, floră, faună, 
resurse minerale etc. — este de
osebit de utilă in perspectiva 
proiectelor de dezvoltare ce vor 
fi elaborate pe viitor pe terito
riul francez. Rațiunile acestei 
acțiuni sint deopotrivă de ordin 
economic și ecologic — respec
tiv, amenajările sau exploatări
le viitorului să fie făcute în așa 
fel, incit. valorificarea intr-un

mod cit mai rentabil a resurse
lor ce le oferă natura să se con
juge armonios cu cerințele 
ocrotirii mediului ambiant.

• MAI MULȚI MU
ZICANȚI DECÎT SOL
DAȚI... Așezat pe țărmul 
Mediteranei. principatul Mo
naco este — precum bine 
se știe — una din cele mai mici 
țări din lume: pe teritoriul său 
de 1,9 km pătrați trăiesc 25 000 
de locuitori. O curiozitate 
o prezintă raportul numeric 
dintre armata și orchestra 
națională a tării. Pentru că Mo
naco este singura țară din lume 
în care numărul muzicienilor din

orchestră întrece pe acela al 
forțelor armate — 85 și, res
pectiv, 82 de persoane.

© ÎN APĂRAREA DEL
FINILOR. De la inceputul lu
nii august, vînătoarea. sportivă 
a delfinilor în Italia, care luase 
o mare extindere Ia țărmurile 
vestice ale țării, a fost interzisă. 
Prin aceasta, organizațiile italie
ne pentru apărarea naturii 
au obținut un important 
succes de cauză. Acum scopul 
acțiunii lor este de a obține 
interzicerea vinării acestor ani
male Inteligente și de către în
treprinderile comerciale specia
lizate, care, in goană după pro
fit., periclitează însăși existența 
delfinului in Mediterana.

• MĂSURI ÎMPO
TRIVA CONSUMULUI E- 
XAGERAT DE ALCOOL. 
Cu incepere de la 1 august, in 
Groenlanda, cea mal mare insulă 
a globului, au intrat în vigoare 
măsuri de raționalizare a al
coolului, avind drept scop scă
derea consumului cu 40 la sută. 
Aceste dispoziții vizează circa 
30 000 de persoane in virstă de 
peste 18 ani. care au viciul al
coolismului. Unii membri ai 
partidului de guvernămînt con
sideră însă că măsurile res
pective sint insuficiente, cerînd 
interzicerea totală a vinderii 
băuturilor alcoolice. Groenlanda 
deține recordul de cel mai mare 
consumator de alcool pe cap de 
locuitor dintre țările nordice..
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Lichidarea ultimelor vestigii 

ale colonialismului in Africa -o cerință 
majoră a zilelor noastre 

încheierea Conferinței la nivel înalt a Commonwealthului
LUSAKA 8 (Agerpres). — Marti 

seara, cu o zi mai devreme fată de 
programul prevăzut inițial, s-au În
cheiat lucrările Conferinței la nivel 
înalt a țărilor membre ale Common
wealthului. desfășurate la Lusaka, la 
care au participat reprezentanți din 
41 de state.

Problema rhodesiană a dominat 
dezbaterile reuniunii, participanții 
dindu-și acordul asupra unui plan 
menit să asigure acestei țări o nouă 
Constituție și noi alegeri în viziu
nea accesului Ia putere al populației 
de culoare, majoritară. Documentul 
a suscitat luări de poziție foarte di-; 
verse. Frontul Patriotic Zimbabwe a 
primit cu reticențe acest plan, pre- 
cizind că va participa Ia negocieri 
numai in condițiile înlăturării așa- 
zisului guvern Muzorewa. demobili
zării armatei și poliției regimului de 
la Salisbury și recunoașterii forțelor 
patriotice Zimbabwe ca singura ar
mată a poporului Zimbabwe.

Examinindu-se situația din Africa 
australă, au fost respinse politica de 
apartheid și segregația rasială, che- 
mindu-se la o acțiune comună pen
tru eliminarea lor.

în legătură cu situația economică 
din țările in curs de dezvoltare, s-a 
relevat că cele mai sărace țări din 
lume sînt confruntate cu perspective 
deosebit de sumbre ca urmare a de
teriorării situației economice mondia
le. Participanții și-au reafirmat an
gajamentul pentru o creștere eco
nomică mai mare, în scopul redu
cerii sărăciei și creșterii standardu
lui de viață al popoarelor. A fost 
lansat un apel la măsuri speciale pri
vind asistenta pentru țările în curs 
de dezvoltare care nu dispun de sur
se proprii de energie. în scopul de

BOLIVIA

Spre formarea unui 
guvern de conciliere 

națională
LA PAZ 8 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută după desemnarea 
sa de către Congresul Național al 
Boliviei, președintele provizoriu al 
țării, Walter Guevara Arze, și-a a- 
nunțat intenția de a forma un gu
vern „de conciliere națională1' cu 
participarea tuturor forțelor politice 
reprezentate în parlament. „Guvernul 
va avea o orientare de centru-stin- 
ga“ — a precizat el.

Referindu-se la măsurile pe care 
le va avea in vedere noul guvern 
bolivian, președintele Walter Gueva
ra Arze a precizat că prioritatea nu
mărul unu o Vor constitui instaura*  
fea imei democrații stabile in țară 
și redresarea economică a Boliviei.

președintele ei, se bucură în rindul 
cercurilor largi ale opiniei publice 
internaționale, ale tuturor forjelor 
interesate in consolidarea păcii, in 
progresul întregii omeniri.

Preocuparea de prim-ordin pe care 
România o manifestă față de aboli
rea politicii de forță in relațiile inter
statale pornește de la experiența 
istorică, de la cerințele vitale ale pă
cii. de la interesele primordiale ale 
tuturor popoarelor. întreaga această 
experiență, ca și evenimentele re
cente din. diferite părți ale globului, 
pun în evidentă faptul că utilizarea 
forței în relațiile dintre state a cau
zat și cauzează prejudicii incalcula
bile progresului și dezvoltării po
poarelor, reprezintă unul din factorii 
cei mai nocivi ai relațiilor internațio
nale. Expresia cea mai brutală a fo
losirii forței și amenințării cu forța o 
constituie politica imperialistă, colo
nialistă și neocolonialistă de domina
ție și asuprire a altor națiuni. Poli
tica forței sub diversele sale forme 
de manifestare — presiuni, dictat, 
ingerințe mergînd pînă la forma cea 
mai gravă, a intervențiilor militare 
— creează mari suferințe popoarelor 
implicate, alimentează încordarea și 
neîncrederea internațională, generea
ză focare de război care se soldează 
cu numeroase victime omenești și 
importante distrugeri materiale, 
afectează profund dezvoltarea soțial- 
economică a respectivelor țări. In
tr-o lume a interdependențelor tot 
mai strinse, cum este lumea noastră, 
a acumulării în arsenalele statelor a 
unor uriașe mijloace de distrugere, 
există permanent riscul ca un con
flict provocat prin această politică să 
nu rămină izolat, circumscris la zona 
respectivă, ci, din contră, să degene

în domeniul politicii externe. Gue
vara Arze a arătat că guvernul său 
va promova consecvent o politică de 
nealiniere. (Bolivia are statut de ob
servator in mișcarea țărilor neali
niate — n.r.).

/ pentru soluționarea pe cale pașnică a problemelor internaționale
„Partidul și statul nostru acționează cu toată fermi

tatea pe plan internațional, în vederea soluționării pro
blemelor litigioase dintre state pe calea tratativelor, pentru 
a se pune capăt cu desăvîrșire politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste, pentru a se renunța la folosirea 
forței și la amenințarea cu forța, pentru respectarea drep
tului fiecărui popor de a fi stăpîn pe destinele sale, de a 
se dezvolta așa cum dorește".

NICOLAE CEAUȘESCU

Una din componentele esențiale 
ale politicii externe principiale și 
consecvente promovate de România 
socialistă o constituie lupta sa neobo
sită pentru abolirea definitivă a po
liticii de forță din viața internaționa
lă, pentru stingerea tuturor focarelor 
de încordare și conflict, pentru regle
mentarea pe cale pașnică, prin tra
tative politice, a oricăror probleme 
care pot apărea între state. Cu 
neslăbită energie, cu o perseverentă 
de fier, tara noastră, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-au pronunțat 
întotdeauna, in absolut toate împre
jurările, indiferent de locul sau mo
mentul in care s-a ivit un diferend 
sau o chestiune litigioasă, indiferent 
de natura acestora, pentru solutiona
rea lor pașnică, prin intermediul 
tratativelor. Cele peste 100 de trata-. 

a le ajuta să depășească efectele ma
jorării preturilor produselor petrolie
re asupra dezvoltării lor economice. 
S-a cerut, totodată, instituirea unor 
condiții mai bune de ajutorare pen
tru țările sărace și s-a exprimat 
dezamăgirea fată de progresele len
te în crearea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

Participanții și-au exprimat regre
tul că nu au fost realizate progrese 
importante in ce privește transfor
marea Oceanului Indian într-o zonă 
a păcii, luindu-se act de faptul că 
prezenta militară in acest ocean a 
sporit in loc să descrească. în sfir- 
șit, a fost exprimată preocuparea în 
legătură cu faptul că trupe străine 
continuă să ocupe părți din terito
riul Republicii Cipru.

★
Organizația Poporului din Africa 

de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) a prezen
tat țărilor participante la conferința 
Commonwealthului de la Lusaka un 
memorandum în care condamnă ma
nevrele regimului rasist de la Preto
ria, vizînd permanentizarea domina
ției R.S.A. în Namibia. Documentul 
arată că, respingînd planul O.N.U. 
privind acordarea independenței Na
mibiei, autoritățile sud-âfricane for
țează instaurarea unui regim-mario- 
netă în teritoriul ocupat ilegal, in
tensifică represiunile împotriva mem
brilor S.W.A.P.O. și a tuturor acelo
ra care sprijină lupta de eliberare a 
poporului namibian.

în memorandum se adresează un 
apel tuturor participanților la confe
rința de la Lusaka să sprijine lupta 
de eliberare din Namibia, să împie
dice regimul sud-african să perma
nentizeze ocupația ilegală a acestui 
teritoriu.

R. P. CONGO

Accelerarea dezvoltării în 
dezbaterea parlamentului

BRAZZAVILLE 8 (Agerpres). — La 
Brazzaville au început miercuri lu
crările primei sesiuni a Adunării Na
ționale Populare a Republicii Popu
lare Congo. Parlamentul congolez a 
fost ales in urma scrutinului care s-a 
desfășurat la 8 iulie. La lucrări par
ticipă 153 de deputați reprezentînd 
toate regiunile țării.

Lucrările primei sesiuni ale orga
nului suprem legislativ au fost des
chise de președintele C.C. al Parti
dului Congolez al Muncii și al Repu
blicii Populare Congo, Denis Sassou- 
Nguesso. în cuvîntul inaugural, pre
ședintele Nguesso a subliniat respon
sabilitatea deosebită a tuturor depu- 
țaților față de poporul congolez, ce- 
rindu-le să justifice încrederea ce 
le-au acordat-o cei ce muncesc.

Vorbitorul a evidențiat, de aseme
nea. sarcinile Parlamentului în dez
voltarea mai rapidă a țării pe tărim 
economic și social, pentru intărirea 
unității naționale.

Activitate neobosită pentru abolirea politicii de forță,

te, declarații și comunicate comune, 
semnate în ultimii ani de România 
cu state de pe toate continentele, au 
înscris, ca unul din principiile cardi
nale, necesitatea excluderii forței 
și amenințării cu forța din rela
țiile internaționale, rezolvării pe 
calea tratativelor a tuturor pro
blemelor litigioase. In cadrul Con
ferinței pentru securitate si coope
rare în Europa, România a fost 
inițiatoarea unui amplu program de 
măsuri, menit să excludă forța și să 
facă efectivă, prin măsuri concrete, 
abolirea forței in relațiile intereuro- 
pene. De o largă audiență s-a bucu
rat, in marele forum al națiunilor 
lumii, contribuția adusă de țara 
noastră la vasta activitate de defi
nire a conceptului de agresiune, pre
cum și propunerea privind crearea 
unei Comisii permanente a Adunării 
Generale a O.N.U. cu funcții de 
mediere, bune oficii și conciliere. In 
spiritul atașamentului său ferm față 
de principiile eticii și legalității in
ternaționale, al acțiunii și preocupă
rilor sale neobosite îndreptate spre 
soluționarea pașnică a tuturor pro
blemelor litigioase, România a pre
zentat recent o nouă și importantă 
Inițiativă în această direcție, propu- 
nind înscrierea pe ordinea de zi a 
viitoarei sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U. a unui punct intitulat 
„Reglementarea prin mijloace pașni
ce a diferendelor dintre state".

Această poziție consecventă, con
tribuția activă a tării noastre Ia so
luționarea pe căi politice a diferen
delor dintre state, a tuturor proble
melor internaționale, au avut și au 
o largă rezonantă pe plan mondial, 
contribuind la creșterea prestigiului 
și considerației de care România.

ORIENTUL MIJLOCIU
• încheierea negocierilor tripartite de la Haifa • In sudul 
Libanului, situația continua să râmînă încordată • O precizare 

a secretarului de stat al S.U.A.
TEL AVIV. — La Haifa s-a înche

iat cea de-a V-a rundă a negocierilor 
tripartite egipteano-israeliano-ame- 
ricane consacrate problemei autono
miei palestiniene în teritoriile Cisior
dania și Gaza. în comunicatul co
mun. difuzat la Încheierea rundei, se 
arată — potrivit agențiilor de presă 
— că s-a ajuns la un acord asupra 
agendei referitoare la discutarea pro
cedurii alegerilor în vederea aplicării 
deplinei autonomii. Agenda include 
stabilirea circumscripțiilor electorale, 
a modului de desfășurare a campa
niei electorale, votul, desemnarea 
candidaturilor, supravegherea alege
rilor și alte măsuri.

în cadrul unei conferințe de presă 
comune, șefii celor trei delegații pre
zente la Haifa și-au exprimat satis
facția față de progresele realizate.

CAIRO. — Primul ministru și mi
nistrul afacerilor externe al Egiptu
lui, Mustafa Khalil, a avut miercuri 
la Cairo convorbiri cu ministrul is- 
raelian al energiei, Yitzhak Modai, 
aflat în vizită în Egipt. După cum 
informează agenția M.E.N., au fost 
discutate probleme legate de prelua
rea cîmpurilor petrolifere din Sinai 
de către Egipt. în conformitate cu 
prevederile tratatului de pace cu 
Israelul și anexele sale. La sfîrșitul 
convorbirilor, ministrul egiptean al 
petrolului, Ahmed Ezzedin Helal, a 
declarat că puțurile petrolifere din 
Sinai vor fi remise Egiptului în luna 
noiembrie.

NAȚIUNILE UNITE. — Reprezen
tantul Libanului la Națiunile Unite 
a adresat președintelui Consiliului da 
Securitate o scrisoare în care atra
ge atenția membrilor acestui orga

Prima ședință a noului cabinet italian
ROMA 8 (Agerpres). — Noul gu

vern italian prezidat de Francesco 
Cossiga a avut, marți seara, prima 
sa ședință după depunerea jurămîn- 
tului in fața șefului statului, reuniu
nea fiind consacrată numirii subse
cretarilor de stat și expunerii de că
tre premier a declarației-program ce 
va fi prezentată, joi, în ședințele 
succesive ale Camerei deputaților și 
Senatului.

Guvernul a numit pe cei 54 de 
subsecretari de stat, cu patru mai 
multi decit în cabinetul precedent. 
Dintre aceștia. 22 dețin funcțiile res

Cosmonauții sovietici se pregătesc 
de reîntoarcere pe Terra

MOSCOVA 8 (Agerpres). — Pro
gramul de cercetări tehnico-științi
fice încredințat cosmonautilor Vla
dimir Liahov si Valeri Riumin se 
apropie de sfîrșit. Cei doi membri 
ai echipajului complexului orbital 
„Saliut-6“—„Soiuz-34“ se pregătesc 
pentru reîntoarcerea pe Terra după 
zeci si zeci de zile de impondera
bilitate.

Cu doi ani in urmă, acad. Oleg 
Gazenko, prezentind la un congres 
de astronautică referatul „Va deveni 
oare omul Pămintulul om al Cosmo
sului încerca să aprecieze posi
bilitățile organismului uman de a 
se dezobișnui total de gravitația te
restră. El aprecia că o asemenea 
schimbare in evoluția omului este 
posibilă numai in cazul stabilirii 
unor „insule" de civilizație umană 

nism al O.N.U. asupra „agravării si
tuației din sudul Libanului, ca ur
mare a acțiunilor militare zilnice 
ale Israelului", informează agenția 
France Presse.

BEIRUT. — Postul de radio 
Beirut a anunțat că marți au avut 
loc ciocniri în sudul Libanului in
tre forțele O.N.U. staționate în zonă 
și formațiuni înarmate ale grupării 
secesioniste conduse de Saad Had
dad, informează agențiile France 
Presse și U.P.I. în cursul inciden
telor au fost folosite artileria și a- 
runcătoarele de mine, a menționat 
postul de radio, care a precizat că 
incidentele au fost provocate de u- 
nitătile secesioniste încercînd să pă
trundă într-o zonă controlată de for
țele O.N.U.

WASHINGTON. — într-o scrisoa
re adresată președintelui Comitetu
lui pentru relații externe al Came
rei Reprezentanților, Clement Za- 
blocki, secretarul de stat al S.U.A., 
Cyrus Vance, a arătat că atacurile 
aeriene și terestre ale Israelului îm
potriva sudului Libanului, efectuate 
în luna iulie a.c., au fost comise, 
cu încălcarea acordului din 1952 din
tre S.U.A. și Israel, care prevede ca 
armamentele livrate de partea ame
ricană să fie utilizate numai in -sco
puri de apărare. Guvernul american 
— se arată în scrisoare — va con
tinua să supravegheze „cu seriozi
tate și preocupare" evoluția situației 
din sudul Libanului.

Deputatul Paul Findley (republi
can. Illinois), care a dat publicită
ții scrisoarea lui Vance, a 'cerut De
partamentului de stat șă sisteze vîn- 
zările de arme in curs către Israel.

pective pentru prima dată. 44 de 
subsecretari de atat reprezintă Parti
dul Democrat-Creștin, șapte sînt so- 
cialist-democratici. iar trei liberali.

Cadrul general al programului gu
vernamental pe care îl va prezenta 
în parlament Francesco Cossiga a 
fost aprobat de membrii cabinetului. 
Agenția A.N.S.A. relatează că, potri
vit unor informații obținute in le
gătură cu programul guvernului, a- 
cesta din urmă și-a fixat cîteva o- 
biective esențiale. între care relan
sarea politicii economice și finan
ciare a țării.

în spațiul extraterestru si numai: 
după schimbarea a cel puțin 10—15 
generații in aceste așezări cosmice. 
Pină atunci, omul care pleacă in 
Cosmos pentru o anumită perioadă, 
oricit de lungă- ar fi ea, trebuie să 
plătească de două ori — prima dată 
la intrarea in starea de impondera
bilitate si apoi la părăsirea acesteia.

Antrenamentul echipajului com
plexului orbital „Saliut-6“—„So- 
iuz-34" este legat tocmai de părăsi
rea stării de imponderabilitate. Și 
medicii sînt deosebit de optimiști in 
ce privește condițiile în care va 
avea loc contactul cosmonautilor cu 
condițiile terestre. Se menționează, 
între altele, că Vladimir Liahov și 
Valeri Riumin au fost extrem de 
activi in îndeplinirea tuturor puncte
lor programului medical al zborului.

reze in conflicte de mari . proporții, 
care să pună in pericol pacea ge
nerală.

Iată de ce interesele vitale ale 
popoarelor impun eliminarea defi
nitivă a forței . și a amenințării cu 
forța din viața, internațională;: în
treaga experiență demonstrează . că 
metoda reglementării pașnice prin 
tratative a diferendelor — principiu 
fundamental al dreptului interna
țional contemporan, care și-a găsit 
consacrarea ațît în Carta O.N.U., cit 
și in alte importante documente — 
reprezintă o cerință esențială a sta
tornicirii unei păci durabile, a edifi
cării unor relații internaționale noi, 
bazate pe egalitate, încredere și 
înțelegere reciprocă. Este un lu
cru verificat de viață că. nimic 
nu poate fi viabil atunci cind ' este 
impus cu forța, că orice se obține 
prin astfel de mijloace este sortit 
să dispară mai devreme sau mai tir- 
ziu. Rămine numai ceea ce .se solu
ționează in concordanță cu interesele 
și aspirațiile popoarelor, cu cerințele 
dezvoltării legice a societății.

Așa cum a subliniat nu o dată țara 
noastră, rezolvarea prin mijloace 
politice, la masa tratativelor, â dife
rendelor internaționale nu consti
tuie un deziderat de natură subiec
tivă ; dimpotrivă, ea este o nece
sitate obiectivă a dezvoltării mon
diale contemporane. a vieții interna
ționale actuale, izvorind logic din 
marile prefaceri care au avut loc și 
se accentuează tot mai mult in lume, 
din structura și caracterul noi
lor relații . international care șe 
impun tot mai mult in lumea 
contemporană. In condițiile în 
care, ca rezultat al dezvoltării 
istorice, lumea de azi oferă ima
ginea unei mari diversități de 
state, diferite ca dimensiuni, orîn- 
duire social-politică, nivel de dez
voltare economică, orientare poli
tică, este imperios necesar ca între 
toate acestea să se instaureze re
lații de bună conviețuire, de colabo
rare și înțelegere, aceasta reprezen
tînd o cerință de prim ordin a 
coexistentei pașnice. Iar suportul 
acestor relații îl constituie stricta 
respectare, ca un tot unitar, a prin
cipiilor noi de relații între state — 
între care reglementarea ne cale 
pașnică a tuturor problemelor liti
gioase deține un rol deosebit de 
important.

Este adevărat, în lumea contem
porană există numeroase probleme, 
unele deosebit de complexe si difi

R. S F. IUGOSLAVIA

Ample măsuri pentru gospodărirea rațională 
a combustibilului și energiei

BELGRAD. — Agenția Taniug a- 
nunță că la Belgrad a avut loc șe
dința Consiliului Executiv Federal, 
în cadrul căreia au fost adoptate 
concluziile cu privire la situația e- 
nergetică din țară. Guvernul iugo
slav a apreciat că situația energeti
că. îndeosebi în perioada de iarnă, 
va fi foarte complexă in ce priveș
te aprovizionarea cu combustibili și 
energie electrică. Criza energetică în 
lume și dificultățile temporare în a- 
provizionarea tării cu combustibil și 
energie electrică subliniază necesita
tea întreprinderii unor măsuri efi
ciente în vederea coordonării consu
mului de combustibil și energie e- 
lectrică cu posibilitățile reale de pro
ducție șl import.

Consiliul Executiv Federal reco
mandă luarea de măsuri urgente și 
eficiente pentru creșterea producției 
de cărbune la nivelul tehnic posi
bil. în vederea atenuării dificultăți
lor la care se poate ajunge în a- 
provizionarea economiei și a popu
lației. Organizațiile de muncă aso
ciată pentru producția și prelucra
rea petrolului și a gazelor au sar
cina să întocmească analize cu pri

Resursele sînt limitate

„Folosirea cu chibzuință a ener
giei — necesitate pe care o im

pune însăși rațiunea”
Revista „Euroforum", 

editată de Piața comu
nă, consacră o bună 
parte din paginile ul
timului său număr pro
blemei l» ordinea zilei 
— ănergțfl. In mod su
gestie, pe coperta a- 
cestui număr este re
produs un desen infă- 
țisind Pămîntul sub 
forma unei luminări 
care, arzind. își micșo
rează tot mai mult di

mensiunile — un aver
tisment la adresa risi
pirii resurselor ener
getice neregenerabile 
ale Terrei. Legenda 
desenului : „Folosirea 
cu chibzuință a ener
giei — necesitate pe 
care o impune însăși 
rațiunea".

Revista relevă că, în 
acest sens, a apărut re
cent sub egida Pieței 
Comune un raport inti

cile, nerezolvate sau soluționate neco- 
respimzător. Astfel, ca urmare a în
delungatei dominații imperialiste si 
neocolonialiste au rămas moștenire 
un șir de litigii și dispute de ordin 
teritorial, probleme privind frontie
rele sau probleme cu caracter etnic 
sau religios. Unele probleme în dis
pută sint legate de procesul de 
constituire a noilor state si de afir
mare a națiunilor. Au apărut, tot
odată, și altele noi, generate de ma
nifestarea .unor contradicții sau 
ciocniri de interese sau chiar de deo
sebiri de vederi în legătură cu modul 
de abordare a unor probleme ale 
situației interne sau internaționale. 
România a considerat și consideră — 
și a acționat practic, concret, in acest 
sens — că toate aceste probleme, fără 
nici un fel de excepție, indiferent cit 
de complicate, indiferent de locul sau 
momentul în care au survenit. își pot 
găsi soluționarea prin tratative.

In mod stăruitor, țara noastră a 
subliniat necesitatea ca aceste trata
tive să se desfășoare in spirit con
structiv, de stimă și respect re
ciproc, să se manifeste receptivi
tate și comprehensiune fată de punc
tul de vedere al partenerului, să se 
dea dovadă de bunăvoință, deoarece 
numai astfel se poate ajunge la re
zolvări reciproc acceptabile. Chiar 
dacă problemele în suspensie nu își 
pot găși soluționarea dintr-o dată, 
chiar dacă drumul înțelegerii conti
nua să fie presărat cu dificultăți, in
teresele generale ale păcii cer ca păr
țile să dea dovadă de spirit construc
tiv,-răbdare și perseverență, să se 
meargă neabătut numai și numai pe 
calea tratativelor. Așa cum a subli
niat in repetate rinduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in ultimă instanță 
dreptul la pace, la viață, este un drept 
sacru, imprescriptibil al fiecărui popor 
și in numele acestui drept trebuie să 
se facă totul pentru a se evita su
ferințele și distrugerile provocate de 
conflicte și războaie, pentru a se asi
gura cadrul necesar ca popoarele 
să-și poată rezolva problemele din
tre ele în mod pașnic, potrivit in
tereselor și aspirațiilor lor vitale.

în legătură cu aceasta trebuie evo- 
eâtă și ' intensa activitate a Româ
niei socialiste desfășurată in acești 
ani pentru democratizarea vieții po
litice internaționale. Este de la 
sine " înțeles că rezolvarea rea
lă. eficientă, trainică a diferen
delor ce opun un stat altui stat 
poate fi realizată numai prin apor

vire la posibilitățile de aproviziona
re a consumatorilor cu unele deri
vate din petrol pină la sfîrșitul a- 
nului 1979. în cadrul cantităților sta
bilite din import și din producția 
prevăzută a fi obținută din prelu
crarea petrolului din țară.

Se recomandă, de asemenea, acce
lerarea construcției și punerii in 
funcțiune a noilor capacități electro- 
energetice și a minelor de cărbune, 
prevăzute să intre în funcțiune în 
anul 1979. asigurarea cantităților ne
cesare de cărbune pentru funcționa
rea Ia capacitatea maximă a termo
centralelor, exploatarea rațională a 
tuturor capacităților electroenergeti- 
ce, menținerea nivelului maxim al a- 
pei în lacurile de acumulare ale hi
drocentralelor. Guvernul recomandă, 
totodată, tuturor organizațiilor pro
ducătoare și consumatoare de ener
gie. precum și cetățenilor să între
prindă toate măsurile posibile pen
tru economisirea tuturor formelor de 
energie.

Guvernul a hotărît ca pînă la sfîr
șitul lunii septembrie să se elabo
reze proiectul bilanțului energetic al 
Iugoslaviei pentru anul 1980.

tulat „In favoarea unei 
societăți cu o politică 
energetică eficientă", 
raport al cărui conți
nut revista il sinteti
zează in cuvintele : 
„Pentru a creste pomii 
au nevoie de multi 
ani ; să ne grăbim să- i 
plantăm acum".

Iată citeva din con
cluziile raportului re
produse de revis'd: Pa
ralel cu dezvoltarea 
de noi tehnologii pen
tru a folosi mai efi
cient energia, un rol 
deosebit revine măsu
rilor de reducere a con
sumului. Economii de 
15 pină la 50 la sută 
(in funcție de sector) 
sint pe deplin posibile 
și realiste. Economii 
de pină la 50 la sută se 
pot realiza cu ușurință 
mai ales in gospodării 
— la încălzirea locuin
țelor, la folosirea apa
ratelor electrocasnice 
și la iluminat — dome
nii în care hotărîtoare 
sint conștiința, bunul 
simț al individului. De 
asemenea, economii în
semnate se pot obfine 
printr-o mai bună ter- 
moizolare a edificiilor, 
prin introducerea de 
termostate pentru re
glarea și controlul 
temperaturilor.

Raportul mai suge
rează, totodată, înfiin
țarea unei „Bănci" eu
ropene de economisire 
a energiei, ale cărei 
date să fie puse la 
dispoziția industriei, 
arhitecților, construc
torilor.

tul constructiv și participarea în con
diții de deplină egalitate a! tuturor 
părților interesate. In aceasta iși 
găsește, dealtfel, expresia una din 
cerințele fundamentale ale democra
tizării relațiilor internaționale, ale 
participării tuturor statelor la rezol
varea chestiunilor care le privesc in 
mod direct, ca și a tuturor proble
melor ce confruntă lumea contempo
rană. Rolul hotărîtor în soluționarea 
problemelor litigioase revine, firește, 
celor in cauză, părților direct impli
cate. în același timp, va fi întot
deauna binevenită și apreciată con
tribuția tuturor acelora care pot să 
stimuleze apropierea părților în cau
ză, inițierea și desfășurarea cu succes 
a tratativelor, depășirea stărilor de 
încordare și conflict. Un rol deose
bit de important atribuie în a- 
ceastă privință țara noastră Or
ganizației Națiunilor Unite, che
mată, prin înseși prevederile Car
tei, să vegheze la menținerea și 
consolidarea păcii în lume și, in ace
lași timp, să acționeze prin toate 
mijloacele pentru reglementarea paș
nică a tuturor diferendelor care apar 
între state.

Prin glasul său cel mai autorizat, 
prin glasul președintelui țării, 
România socialistă a relevat in 
repetate rinduri că este misiu
nea de înaltă răspundere a sta
telor, a guvernelor, a forțelor so- 
cial-politice celor mai largi, a 
popoarelor înseși de a nu precupeți 
nici un efort pentru eliminarea for
ței din viața internațională, pentru 
lichidarea stărilor de încordare și 
conflict, a atmosferei de animozitate 
și neîncredere intre state, pentru 
generalizarea tratativelor politice ca 
unică metodă de soluționare a pro
blemelor litigioase, pentru instaura
rea pe planeta noastră a unui cli
mat de cooperare și înțelegere între 
toate națiunile. In virtutea acestui 
comandament major, România socia
listă va milita și de acum înainte cu 
aceeași fermitate — în deplină con
cordanță cu orientările stabilite în 
Programul partidului, în hotăririle 
Congresului al XI-lea — pentru ex
cluderea definitivă a forței din rela
țiile dintre state, pentru- soluționa
rea prin mijloace politice a tuturor 
diferendelor și neînțelegerilor din 
viața internațională, contribuind in 
acest fel la făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noas-

Radu BOGDAN

întrevedere
L I. Brejnev - Todor Jivkov

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
Miercuri, în Crimeea. a avut loc o 
întîlnire intre Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria — informează agenția 
T.A.S.S. Cu acest prilej au fost exa
minate măsuri menite să asigure 
creșterea și adîncirea colaborării so- 
vieto-bulgare pe termen îndelungat.

După ce au relevat însemnătatea 
tratatului SALT II, părțile declară 
că vor depune eforturi pentru a se 
obține rezultate pozitive in cadrul 
convorbirilor internaționale, in ve
derea limitării și încetării cursei 
înarmărilor, a destinderii și colabo
rării pașnice dintre state.

Agențiile de presă 

transmit:
Noi măsuri de dezvolta

re a economiei vietname- 
jrg au fost adoptate de Consiliul 
guvernamental al R.S. Vietnam. A- 
cestea — se arată intr-un document 
— trebuie să contribuie, in primul 
rînd, la dezvoltarea zootehniei, la 
îmbunătățirea producției pentru ex
port, precum și a celei care se poate 
bizui exclusiv pe resursele locale. 
Actuala hotărire urmărește dezvol
tarea multilaterală a economiei na
ționale și extinderea procesului de 
transformări socialiste in sudul țării, 
întărirea relațiilor de producție so
cialiste în nordul ei.

întîlnire la Budapesta. 
Primul secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Jânos Kădăr, s-a întilnit, miercuri, 
cu secretarul general al P.C. Portu
ghez, Alvaro Cunhal. Părțile s-au 
informat despre activitatea P.M.S.U. 
și P.C.P., și-au exprimat intenția de 
a dezvolta colaborarea dintre cele 
două partide, au examinat probleme 
actuale ale situației internaționale și 
mișcării comuniste și muncitorești.

Declarația O.I.Z. în pro
blemele securității europe- 
Rg, Cu prilejul împlinirii a patru 
ani de la semnarea Actului final de 
la Helsinki, Organizația Internațio
nală a Ziariștilor (O.I.Z.) a dat pu
blicității o declarație in care se subli
niază răspunderea care revine gaze
tarilor din toate țările europene in 
procesul edificării securității și co
operării pe continent, al consolidării 
și lărgirii unui climat de încredere și 
Înțelegere reciprocă între toate țările 
Europei.

Accentuarea fenomenelor 
inflaționiste în S.U.A.Intr un 
raport dat publicității lâ Washington, 
Oficiul pentru stabilitatea salariilor și 
prețurilor de pe lingă Casa Albă 
arată că, „în ultimele nouă luni s-a 
produs o agravare considerabilă a 
infjației. La sfîrșitul anului 1978 și 
începutul anului 1979, rata creșterii 
prețurilor la produsele alimentare a 
înregistrat o medie anuală de 18 Ia 
sută. In aceeași perioadă, prețul e- 
nergiei a sporit cu 70 la sută, iar cel 
al chiriilor, cu 16 la sută".

Sentință pronunțată de 
un tribunal special irakian. 
Agenția irakiană de presă, I.N.A., in- 

’ formează că un tribunal special a con
damnat la moarte 22 persoane acu
zate că au participat la tentativa de 
complot împotriva Partidului Baas și 
a revoluției irakiene, dejucată la 
sfîrșitul lunii iulie. Alte 33 persoane 
implicate au fost condamnate la în
chisoare pe termene pină la 15 ani, 
iar 13 persoane au fost achitate.

Experiență nucleară sub
terană. Franta a efectuat la 26 
iulie o experiență nucleară subtera
nă pe atolul Mururoa. din Pacificul 
de sud. Potrivit informațiilor fur ni- 
zate de Observatorul național de 
seismologie din Noua Zeelandă. ex
plozia care a avut loc in cursul ex
perienței nucleare a avut o forță e- 
chivalentă cu un cutremur de pâmint 
de 6,3 grade pe scara Richter.

Populația Belgiei era> la 1 
ianuarie a.c., de 9 841 654 persoane, 
cu 18 352 mai numeroasă decit Ia 1 
ianuarie 1977 — potrivit ultimelor ci
fre date publicității de Institutul na
țional de statistică.

După alegerile din Iran. 
Ministrul de interne al Iranului. Ha- 
chem Sabbaghian, a declarat la pos
tul de radio iranian că numărul re
prezentanților în Adunarea de ex
pert! aleasă prin scrutinul desfășu
rat vineri in întreaga țară va fi de 
73 — pe baza unei reprezentăr i de 
1 la 500 000 locuitori — și nu de 75 
cum s-a anunțat înainte de alegeri. 
Ministrul iranian a relevat că re
zultatele oficiale ale alegerilor vor 
fi comunicate după intervalul pre
văzut pentru studierea contestațiilor.

Activitatea la bursa de 
devize din Londra a fost mar- 
cată marți de scăderea continuă a 
cursului lirei sterline în raport cu 
alte monede occidentale, dar mai ales 
față de dolar. Această situație a fost 
creată, opinează specialiștii, de te
merile cercurilor financiare privind 
apariția de noi presiuni inflațio
niste.

Demisie. Cabinetul ecuadorian 
ce colabora cu regimul militar și-a 
prezentat demisia in ultima sa șe
dință ministerială, de marți. Militarii 
se vor retrage de la putere la 10 au
gust, după instalarea in funcție a 
noului președinte, Jaime Roldos 
Aguilera, ales pentru o perioadă de 
cinci ani.

Incendiu. Dupa 0 luptă cu 
flăcările de 24 ore, la care au parti
cipat peste 2 000 de pompieri, im
portante efective ale Gărzii Naționale 
și populația locală, incendiul care a 
cuprins marți după-amiază pădurea 
de pini de la Lloret del Mar (Cata
lonia) a fost stins. La fața locului 
s-au deplasat mai mulți membri ai 
guvernului spaniol. Incendiul a pro
vocat mari daune. Numărul victime
lor cunoscute se ridică la 21.
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