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Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri dimineața, pe dr. L. B. J. Stuyt, președintele Organizației Centrale pentru Cercetări Științifice Aplicate (T.N.O.) din Olanda, care a efectuat o vizită de informare în țara noastră.La primire a participat prof. Ion Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.A fost de față A. II. Croin, ambasadorul Olandei la București.Oaspetele a exprimat șefului statu

lui român Întreaga sa gratitudine pentru onoarea de a fi primit, pentru posibilitatea oferită de a vizita unități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică din țara noastră, de a se întîlni cu oameni de știință români.în cadrul întrevederii a fost subliniată cu satisfacție dezvoltarea fructuoasă a relațiilor româno-olan- deze în diverse domenii de activitate de interes reciproc, inclusiv în cel al cercetării științifice, corespunzător înțelegerilor convenite cu prilejul

lntilnirilor și convorbirilor la nivel înalt de la Amsterdam și București. S-a relevat faptul că experiența României și a Olandei, progresul înregistrat de ele oferă posibilitatea unei conlucrări largi, a intensificării cooperării științifice și tehnologice în diverse sectoare, de natură să contribuie la dezvoltarea economiilor celor două țări, în folosul ambelor popoare, al ințelegerii și prieteniei între națiuni.întrevederea s-a desfășurat Intr-o atmosferă cordială, prietenească.
ÎN TOATE ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI NOASTRE

SA SE ACȚIONEZE FERM SI CU MUlîA RĂSPUNDERE
PENTRU REALIZAREA PRODUCȚIEI DESTINATE EXPORTULUI

„Realizarea exportului este condiția esențială a asigurării bunei
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aprovizionări și funcționării normale a activității noastre economice"

NICOLAE CEAUȘESCUEste cunoscută importanta deosebită acordată de conducerea partidului nostru creșterii exportului — ca una din pirghiile hotăritoare care condiționează dezvoltarea susținută, economică și socială, a țării, dimensiunile și eficiența participării României socialiste la schimbul mondial de valori materiale. Achiziționarea din străinătate a unor materii prime, utilaje, subansamble și piese de schimb, strict necesare realizării producției industriale și programului de investiții, presupune. în mod obiectiv, asigurarea mijloacelor de plată corespunzătoare, care — în principal — se obțin numai printr-un export dinamic, competitiv, eficient. Rele- vînd din nou însemnătatea sarcinii de a îndeplini în mod exemplar planul de export. în cuvîntarea rostită la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. tovarășul Nicolae Ceaușescu a pus în atenția întreprinderilor. centralelor și ministerelor, organelor și organizațiilor de partid un șir de probleme majore, care trebuie avute în vedere și soluționate în primul an al cincinalului.Așa cum s-a subliniat la consfătuire, în privința exportului este necesar să se acționeze mai activ pentru diversificarea producției, îmbunătățirea calității, fabricarea și livrarea la timp a produselor destinate partenerilor de peste hotare.

în acest ansamblu de preocupări, experiența demonstrează că întreprinderile care produc pentru export au o mare ritmică, la calitativ, a „Tractorul" răspundere în realizarea un inalt nivel tehnic și fondului de marfă. Dacă din Brașov, întreprin-
ției pentru export — fie proiectarea produselor, fie gireâ gamei sortimentale, dimensiuni ș.a. — ridicarea stăruitoare a calității acesteia se dovedesc a fi, deci, căi principale de creștere a schimburilor comerciale cu străină-

♦Despre RIGORILE EXPORTULUI

derea de utilaj petrolier „1 Mai" din Ploiești, unități din industria ușoară și a mobilei ș.a. au înregistrat în patru luni din acest an succese la export prin îndeplinirea și depășirea planului, aceasta se datorează tocmai grijii ce se acordă mobilizării colectivelor de oameni ai muncii pentru folosirea întregului potențial tehnic și material, îngurării în avans față de grafice a fondului de marfă ce urmează a fi expediată clienților externi. în condiții de inalt nivel tehnic și calitativ.Diversificarea continuă a produc-
scopul asi-

prin re- prin lăr- de tipo- pe piețele cu asigurarea după vinzare. fiecare om al

Răspunderea
și arta traducătorului

de literaturăCu mai mult de o sută de ani in urmă, în 1873, intr-o comunicare la Societatea Academică referitoare la caracteristicile unei bune traduceri românești din literaturile străine, Alexandru Odobescu, definind ceea ce el numea „lupta infrățitoare a traduc- țiunii", exprima in felul următor „cea mai de toți simțită și prețuită" condițiune a unei realizate și utile tălmăciri : „Cărțile se scriu spre a fi citite și numai acele citiri pot fi profitabile cititorului, pe care el le înțelege și care, conți- nind idei sănătoase, prezentate într-un mod logic, sint scrise într-o limbă de toți pricepută, de toți gustată, într-o limbă care nici dezgustă mintea prin expresiunile înjosite, nici prin a ei

ruia a fost realizată. în felul acesta, orice operă tradusă influențează sensibil cultura poporului care o recepționează, contribuind la îmbogățirea reciprocă a literaturilor lumii. Orice operă tradusă este pecetluită de semnificația spirituală a poporului care a creat-o, avînd, prin traducere și receptare, echivalența reedificării sale sub un alt cer, fiind o uriașă oglindă a aspirațiilor, a existentei istorice, trecute sau contemporane, a unei colectivități umane dimensionată de aceeași trăire și de aceleași idealuri. Orice operă Jradusă este un martor credincios, un

Un sistem de perfecționare a pregătirii cadrelor 
corespunzător exigențelor conducerii științifice

a activității economice si->

tatea, a competitivității și eficienței mărfurilor românești pe piața internațională. Rezervele de care dispun în acest sens unitățile noastre industriale sînt, practic, nelimitate. Iată de ce. în lumina indicațiilor date de secretarul general al partidului la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. — și în contextul creșterii ponderii în ansamblul exporturilor țării a produselor de înaltă tehnicitate — la nivelul fiecărei întreprinderi și centrale trebuie abordat creator întregul complex de acțiuni pe care le presupune un export viguros și efi-

cient, incepînd cu concepția și fabricarea de produse noi, continuind cu promovarea lor activă externe și încheind serviciilor complete Fiecare specialist,muncii, fiecare colectiv de întreprindere trebuie să se simtă dator în a imprima mai mult dinamism exportului nostru, prin promovarea insistentă a creației proprii, originale in domeniul proiectării și diversificării producției, aceasta devenind mai complexă, cu grad mai înalt de prelucrare, prin impunerea produselor noi, românești, adaptate preferințelor clienților externi, care să înglobeze idei și performanțe în domeniul cărora România socialistă să dețină priorități pe piața internațională.Organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii din întreprinderi și centrale, au datoria de a examina cu maximă atenție aceste probleme, respectând prevederile și hotăririle în acest domeniu cu privire la urmărirea expresă a producției pentru export : de la elaborarea documentației, ție, execuția la expedierea țămintelor desprinse din concluziile consfătuirii, este necesar ca pe agenda de lucru a fiecărui conducător de întreprindere, centrală și minister să
punerea in fabrica- produselor și pină lor. Potrivit învă-

(Continuare in pag. a III-a)
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ACCELERAREA LUCRĂRILOR PE ȘANTIERE 

obiectiv prioritar pe agenda de lucru 
a comitetului județean de partid

cerințelor impuse de specialitate și
.Recent, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a a- 

doptat o hotărîre privind organizarea activității de perfec
ționare a pregătirii cadrelor de conducere la Academia „Ște
fan Gheorghiu" în perioada 1976—1980. Pentru a prezenta 
principalele prevederi ale 
urmează să fie transpuse 
bări tovarășului ERVIN 
„Ștefan Gheorghiu*'.

acestei hotărîri și modul în care 
în viață, am adresat cîteva între- 
HUTIRA, prorector al Academiei

ac- 
de 

ur-

funcția deținută

formele și ei pocite și o ostenește frazeologie nămoloasă și încilcită, nici o spăimintă prin netrebuincioase și nejustificabile inovațiuni".Această mulare a podoperei ghetikos întreaga, clara sa actualitate. într-adevăr, poate că, mai mult decit alți reprezentanți ai culturii, traducătorii sint elemente active în a- ceastă „luptă înfrăți- toare", pe care politica culturală a partidului a ridicat-o la valoarea de înalt și permanent principiu al dezvoltării spirituale a societății noastre socialiste. Ei sînt germenii vii, stimulatori ai vastei activități de apropiere nemijlocită între popoare, ridicind înaltele punți de legătură între națiunile care se dezvoltă libere, care aspiră la profunda cunoaștere reciprocă, în intensul flux al spiritualității contemporane, caracterizat de schimbul de mesaje ale culturii, în care nu numai se recepționează, ci și se transmit semnalele încărcate de artă și semnificații ale valorilor proprii în plină înflorire și afirmare a existenței lor creatoare și a aspirației de a se insera in circuit universal.S-a mai putut afirma, de atitea ori, că opera tradusă devine parte integrantă a literaturii poporului in limba că-

însemnări de
Alexandru BĂLĂCI

sintetică for- autorului ca-Pseudokine- își păstrează
sol luminos al culturii unui popor, care aspiră să fie în simbioză cu celelalte popoare, un participant la edificarea unei vieți mai bune în această lume a pămîn- tului.în același timp, o operă tradusă este și o culminație a culturii care a plăsmuit-o, iradiind în mii de focuri experiența, adevărul, setea de frumusețe, înfăptuirile creatorului ei. Ea exercită, implicit, în activitatea de însușire de cunoștințe și de măiestrie artistică o influență directă asupra creatorilor de valori spirituale din aria culturii care a recepționat-o.Iată de ce trebuie să existe totdeauna un singur criteriu de discer- nămînt, estetic, etic și ideologic, relativ la selecționarea operelor care trebuie traduse, ținînd seama de marea lor putere exemplificatoare. în plenara ei efervescență creatoare, cultura românească a contemporaneității a dezvoltat masiv și acest important sector al traducerilor din literatura universală, De mulți ani. România este situată, prin sutele de mii de pagini tălmăcite anual, în rin- dul „marilor traducătoare" ale lumii. Și este limpede rațiunea pentru

care se manifestă un astfel de susținut interes, o atit de intensă activitate in această arie culturală. Nici o cultură nu se poate realiza printr-o închidere in limitele propriilor valori naționale. Cultura contemporană românească va fi cu atit mai complexă, iar. ecoul ei internațional cu atit mai vast, cu cit va fi asimilat, in mod creator, tot ceea ce este mai valoros în spiritualitatea întregii lumi. Este vorba însă de o receptivitate vitală și estetică, echivalentă cu înfruntarea de idei, de forme și motive, oferite de gindirea și de arta altor popoare. Este vorba de cunoașterea și de însușirea acelor opere al căror nucleu iradiază i- deile înaintate. De oriunde ar fi el. în orice e- pocă va fi trăit, in orice țară sau literatură va fi fost creat, eroul purtător al concepțiilor progresiste despre viață și lume, al umanismului, ne aparține. Vor duse asemenea ale culturii care zintă integral transfigurată de popoarelor și i țiilor care s-au dat sub flacăra nemuritoare a aspirațiilor și a luptei pentru libertate și pentru mai bine.Totdeauna traducerea trebuie să corespundă unor necesități efective ale culturii românești, afirmatoare a mului socialist, nele de cititori se adresează traduse sint caracterizate de gustul de concret și de sensul neconfor- mist al realității, de a- tracția puternică pentru educația permanentă, pentru frumusețe și a- devăr, orientate de noul umanism românesc, care postulează o ființă armonică, echilibrată de formarea științifică și ideologică. Unor asemenea cititori trebuie să li se ofere tipare modelatoare, prin operele traduse, pentru dezvoltarea personalității lor complexe. Operele traduse trebuie să servească, prin conținutul lor, caracteristicilor armonice ale culturii contemporane românești. înaltei sale spiritualități u- manist-revoluționare.
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— Care sint, in sistemul vastei 
tivităfi educative desfășurate 
partid, obiectivele fundamentale 
mărite prin procesul de perfecționare 
a pregătirii cadrelor de conducere ?— Construirea societății socialiste multilateral dezvoltate reprezintă o experiență umană calitativ nouă, care presupune participarea conștientă a largi, cunoașterii lor obiective ale dezvoltării sociale, la rezolvarea unor sarcini de o mare complexitate, faptul că ne ces al revoluției care are profunde implicații în dezvoltarea economică, politică și.socială.Aceste condiții impun perfecționarea continuă a pregătirii cadrelor de conducere nu numai prin completarea și actualizarea unor cunoștințe.

ci chiar prin modificarea structurală a unor concepții pe baza noutăților în știință și în practica socială.Pornind de la cerința educației permanente, strict necesară în pro-

— Ce ne pute/i spune despre re
zultatele cursurilor de perfecționare 
a pregătirii cadrelor de conducere or
ganizate in cadrul sistemului Acade
miei fi al celor 10 școli interjudețene 
de partid ?. z— în răstimpul celor 5 ani de cind au fost înființate, aceste cursuri aucadre de de masă, economie, din do- Progra- cunoaș- cursanți a parti- statului proble-

cuprins peste 31 000 de partid și ale organizațiilor cadre de conducere din administrația de stat și meniul relațiilor externe, mele au urmărit să asigure terea aprofundată de către a politicii interne

pemaselor ■ baza i lcgi-

Importante hotărîri privind acțiunea 
de perfecționare a pregătirii activiștilor 
de partid și ai organizațiilor de masă, 
a cadrelor cu munci de răspundere
din organele de partid și de stat 

la Academia „Ștefan Gheorghiu“

Complexitate accentuată de aflăm în plin pro- științifice-tehnice

Construcții noi do locuințe Io Cluj-Nopoco

cesul construcției socialiste, activitatea de perfecționare a pregătirii cadrelor s-a bucurat și se bucură de atenția permanentă a conducerii partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, din a cărui inițiativă Plenara C.C. al Partidului Comunist Român din februarie 1971 a hotărît „crearea unui sistem de perfecționare a pregătirii tuturor activiștilor de partid și ai organizațiilor de masă, a cadrelor cu munci de răspundere din organele de partid, de stat, din presă și edituri, in domeniul conducerii științifice a activității economice și sociale, potrivit cerințelor pe care le impun specialitatea și funcția deținută". După cum se știe, sarcina de a realiza, in cadrul unui sistem unitar, perfecționarea pregătirii cadrelor de conducere a fost atribuită Academiei „Ștefan Gheorghiu".Pe baza indicațiilor secretarului general al partidului, finalitatea a- cestei activități o constituie ridicarea nivelului politic-ideologic, formarea unei concepții clare, marxist-leninis- te despre știința conducerii, cerințe esențiale pentru succesul muncii oricărui activist de partid și de stat, a cadrelor de conducere la toate nivelurile. în concepția partidului nostru, a fi bun activist, un adevărat cadru de conducere înseamnă a fi nu numai un bun executant al sarcinilor trasate, ci un participant activ la elaborarea politicii generale a partidului și statului.

și externe dului și nostru, a melor fundamentale ale teoriei marxist-leni- niste și a contribuției , P.C.R. la dezvoltarea ei Creatoare, a științei conducerii societății socialiste. Pentru a răspunde cit mai direct și mai eficient nevoilor reale ale participanți- lor, cursurile au > domenii de acti-fost organizate pe vitale și niveluri de funcții.Se poate aprecia în general că activitatea de perfecționare, a cărei primă etapă, larg informativă, este în linii mari încheiată, a trezit incă de la început un viu interes care a crescut continuu, contribuind la o mai adincă înțelegere de către fiecare cursant a sarcinilor politice, economice și sociale, actuale și de perspectivă, ale construcției socialiste în țara noastră.Desigur, rezultatele obținute puteau fi și mai mari dacă în activitatea noastră și a beneficiarilor nu s-ar fi manifestat unele deficiențe. Aș aminti în acest sens tendința care s-a manifestat la unele cursuri de tratare general teoretică a problemelor activității fără a le raporta în suficientă măsură la aspectele sînt confruntați cursanții la locul lor de muncă. De asemenea,- deși programul de perfecționare a fost conceput ca o îmbinare între scurte perioade de scoatere din producție și studiul individual al cursanților, a- ceastă ultimă activitate n-a fost suficient de bine organizată și urmărită nici de către Academia ,,Ștefan Gheorghiu", nici de către beneficiari. S-au manifestat și unele atitudini necritice privind modul de utilizare a unor metode și tehnici moderne de conducere în condițiile concrete ale

economico-sociale.concrete cu care

(Continuare în pag. a IV-a)

■ fi tra- opere! repre- istoria artă a genera- succe-

umanis- Milioa- cărora li operele

Prefață la o piatrăA construi o piatră nu e un proces atit de simplu cum s-ar părea la prima vedere. Să comprimi timpul nenumăraților secoli de arderi și de măcinări și de amestecuri, și să-i teriei pe care o formă și deci un trebuie o imensă care se poate numi o uzină și care nu poate, bine- ințeles, funcționa fără inteligența omului. De aceea mi se pare că trebuie să vedem în produsul muncii și gindirea și conștiința o- mului.O piatră de polizor la „Carbochim" nu pare decît ce este : o sculă circulară, rigidă, un obiect aflat la startul. carierei sale în industrie. Stivuite, pietrele acestea tăcute ascund de fapt o lungă poveste ce începe cu peste 25 de ani în urmă într-o modestă 'cooperativă numită Ganzind. Tehnologia folosea tară, caolinul feldspatul de talcul de lingă dar granulele importau, noaștem că brazive sint materiale cristaline dure, cum spune regula. sub formă de granule, care au proprietatea de

dai ma- refaci o rost, îți energie

inceputurilor materii prime din de Aghireș, la Orșova, Hunedoara, abrazive se Trebuie să cu- materialele a-

a tăia așchii mici și numeroase dintr-un corp, datorită vîrfurilor și muchiilor pe care le reprezintă. Baza pietrei de polizor, granulele de electrocorindon se importau atunci. S-a trecut deci la construirea unei instalații de preparare a elec- trocorindonului normal.

prin contribuția muncitorilor și specialiștilor uzinei.Elogiul pe care directorul îl face oamenilor cu care lucrează, formării lor, conștiinței lor nu este un act de politețe. Fără oameni nu se face nimic. Nici măcar o piatră, constat și mă gin- desc că un director plin de

tea fizică și morală a lui, hărnicia lui, inteligența lui.Așa că-1 vom părăsi pe miliardarul care a intrat în pămint neducînd nimic cu el și lăsînd o butadă ruși- • noasă și cinică și vom reveni la uzina din orașul de pe Someș, unde oamenii,

omu-

Totul pentru oameni
Reportaj de Dumitru RaduMateriile prime necesare, bauxita și cocsul de petrol, se găseau în țară. Directorul Ion Negrea ne asigură că o caracteristică importantă a „Carbochim“-ului este continua. perfecționare a unor instalații vechi, continua lor adaptare la noile cerințe. De la primul bloc brut de electrocorindon, obținut prin topirea cu arc electric a bauxitei conca- sate și calcinate în prealabil în petrol pină chiarbricație

prezența cocsului de ca agent reductor, și astăzi instalațiile și tehnologiile de fa- s-au îmbunătățit

POPESCUtelefoane în cap, de menzi. de cifre de plan și lucrind cu oamenii nu are cinismul acelui miliardar american, Howard Hughes, care (înainte de a muri definitiv, dispărînd din viața publică și trăind retras între dolarii săi) a declarat : „Oamenii nu m-au interesat niciodată". Iată o formulă îngrozitoare : oamenii nu m-au interesatniciodată, nu i-am iubitniciodată ! Nici o piatră nu poate să fie atit de dură. Cind în folclor cuiva să fie tare iute ca săgeata, vedere sănătatea,

CO-

se urează ca piatra, se au în integrita-

pe lingă multe alte produse, construiesc, așa cum îmi place mie să spun, pietre, minunate pietre ce fac și ele destul ca și mai nou, în fiecare dimineață, să simțim că răsare soarele și că mai veche rămîne fiecare noapte trecută de noi. Opruțan Petru, dat de director romantic, nu mi deși după cum
recoman- drept un se pare, îi surîd ochii ar putea să fie. în arborii din curtea „Carbo- chim“-ului sevele s-au trezit din somnul alb al iernii și frunzele plesnesc de verdele lor, iar Opruțan Petru îmi spune că prin durita-

tea unul material abraziv se înțelege proprietatea acestuia de a rezista uzurii mecanice, și in special acțiunii unui corp ascuțit, care tinde să pătrundă în masa abrazivului. Și încă ceva : esența funcționării pietrelor de polizor este autoascuțirea : în timp ce prelucrează un material, granulele din structura pietrelor, . pe lingă rezistența lor în fața forțelor ce iau naștere în timpul procesu- • lui acesta de șlefuire, se și sparg, traduc eu, și din aceste unghiuri formate din muchii vine perpetua ascuțire a pietrei, perpetua ei, aș zice, autoperfec- ționare. Aici mi se pare mica sau marea minune a inteligenței umane : să faci și piatra- să te asculte, să faci și piatra să se auto- perfecționeze, să dai viață, un fel de viață, desigur, materiei. Și totul, pentru oameni. w

LA HIDROCENTRALA

PORȚILE DE FIER

Suplimentar:
175 milioane kWh

Războiul cu lagoArmatele albe ale medi- cinei poartă un război milenar cu lago. cel care, gară dublă, nu este ce pare că este și care mereu se preface pentru a-și atinge scopul său, singurul : de a se sluji pe sine însuși. lago e o boală. lago e boala, e
(Continuare in pag. a II-a)

energie electricăîn acest prim an al cincinalului, colectivul de energeticieni de la Porțile de Fier și-a propus să acționeze cu atenție sporită pentru punerea integrală în valoare a potențialului e- nergetic al Dunării și funcționarea ireproșabilă a hidroagregatelor. S-a reușit astfel ca, în perioada care a trecut din acest an, de aici, de la Porțile de Fier, să se pulseze suplimentar în sistemul energetic național peste 175 milioane kilowați- oră energie electrică. în felul acesta. colectivul de energeticieni și-a realizat integral angajamentul pe întregul an asumat în întrecerea socialistă, angajament care prevedea obținerea unei producții suplimentare de 125 milioane kilowați-oră e- nergie electrică. La consumul propriu.' pină la această dată s-a economisit aproape 1 milion kilowați- oră de energie . electrită. (Virgil Tă- taru).
IN ZIARUL DE AZI:
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— Citeva informații sumare aflate lâ Comitetul județean de partid Bihor ne-au îndemnat să ne îndreptăm spre Combinatul de prelucrare a lemnului din Oradea. Ni se spusese că în cincinalul trecut eficiența economică a aplicării în a- ceastă unitate a inițiativei „Fiecare inginer, economist, tehnician să propună o soluție tehnico-organiza- ’orică a cărei valoare să reprezinte cel puțin retribuția pe un an" a fost de 60 milioane lei. în susținerea acestei afirmații a fost amintit faptul că „în acest colectiv se muncește bine cu oamenii".Ce înseamnă a bine cu oamenii ?Biroul șefului „Alfa" din Oradea, twatâștfl TrSian ne arată pe masă o rolă nou-nouță de hîrtie abrazivă. „Directorul a fost astă-noapte in control și a găsit-o aruncată cine unde — ne spune, sat-o pe birou ca semn. Dacă a dinsul noaptea, de observat-o noi ziua... Clar 1 Am luat o săpuneală de la director chiar fără să' ne fi spus o vorbă. Are directorul nostru un mod personal de a lucra cu oamenii" — > continuă interlocutorul. Ș’ apoi ne explică :— Pentru a fi mai bine înțeles vă voi prezenta una-două din subtilitățile muncii lui — ca să mă exprim așa. Zilele trecute, după o „operativă" mi-a cerut să nu plec. Il văd că scoate din sertar o hirtie și-mi spune : „Ne-ai rămas dator de doi ani cu două milioane de lei". Pentru moment n-am priceput unde bate. Mi-a întins hîrtia. Am recunoscut-o. Era o propunere a . mea privind cîteva măsuri de folosire mai bună a unor spații de producție. „Pînă acum — mi-a spus /el mai departe — n-am avut condiții de aplicare și te-am păsuit. De această dată însă, condițiile au fost create, așa că nu mai poate fi Invocată nici o justificare. A.ștept decontul". Ce ziceți, are memorie bună

tovarășul director ? O folosește de fiecare data cind i se oferă Ocazia. Așa, de exemplu, se duce la fabrica dd mobilă din Beiuș. Vede ce e bun, dar și ce anume ar mai trebui făcut. Cind veniți la Oradea, le spune celor de acolo, nu scăpați să vedeți cum au rezolvat problemele de automatizare cei de lă „Alfa". Cind vine la noi, poartă în memorie exemplele pozitive ale celor din Beiuș. Au

Așa, într-o bună zi,, din dorința de a stimula creativitatea, a avut ideea de a așeza în mijlocul biroului de proiectare unul dintre obiectele produse în fabrica lor — un scaun. „Cine propune un model mai bun ?“ — i-a Întrebat pe proiectanți. Au rezultat 25 de modele — unele dintre ele fiind acum omologate. S-au economisit mulți bani. Dar nu numai atit : ce poate fi mai important

numai asta nu. Să ajung de risul lumii ? Apoi vestea se duce... află soția, copiii. Vă rog să mă sancționați altfel. Recunosc, o merit...".— Ce hotărire luați ? il întrebăm.— Consider că este cazul să avem încredere in sinceritatea cu care își recunoaște greșeala. Oamenii sînt sensibili. Dacă sîntem atenți cind croim sau lus- truim mobila, cînd supra-
muncifabriciiGazda, Lucuța,

$tie Ne-a lă- un con- văzut-o ce n-am

0 artă care se învață: A STIMULA
CAPACITĂȚILE CREATOARE 

ALE CELOR DIN JUR
însemnări din munca politico-educativă la Combinatul 

de prelucrare a lemnului din Oradea
'1

rezolvat mai bine decît voi problemele de finisaj — ne ambiționează. Un alt exemplu, la fel de demonstrativ pentru atenția pe care o a- cordă oamenilor, cred că se poate reține din eSacti- • tatea ' cu care organizează orele de audiență.La fabrica „Alfa" vorbim cu numeroși oameni. Din cele ce ni se povestesc înțelegem că sub conducerea tovarășului Vladimir Oros, directorul Combinatului de prelucrare a lemnului din Oradea, nu este tocmai ușor de lucrat. Este, în schimb, foarte plăcut. Exigenta lui a devenit proverbială. Cerîndu-le oamenilor să fie receptivi la sarcinile încredințate, să aprofundeze in amănunt acțiunile. îi îndeamnă să construiască singuri variante de soluții, alegînd-o în cele din urmă pe cea optimă și nu pur și simplu pe cea elaborată de „șef".

pentru oameni 'decît satisfacția de a se ști autorii unor proiecte de succes ?...Prima oră a unei noi zile de muncă. Asistăm la un dialog intre tovarășul V. Oros și un maistru.— De cite ori a fost cazul, te-am apreciat pentru lucrurile bune pe care știi să le faci și prin care te-ai remarcat de multe ori în colectivul nostru. Știi asta, dar știi și abaterea pe care ai săyîrșit-o în ziua precedentă. De această dată, tocmai pentru că te prețuim și vrem să nu se mai repete, te vom populariza la gazeta de perete. Te-ai „străduit" să ne oferi subiect pentru o caricatură...Cuvinte spuse pe un ton binevoitor, dar serios și aspru, care nu admite compromisuri.Discuția pare încheiată. Dar maistrul nu părăsește biroul. „Orice, orice tovarășe director,

veghem funcționarea instalațiilor și nu admitem nici o concesie cind este vorba de calitatea muncii, de ce n-am proceda la fel și a- tunci cînd este vorba de situațiile care cer înțelegere ? Bineînțeles. dacă acestea nu se repetă...— Din colectivul de 3 500 de angajați, pe ciți îi noașteți personal ?— Greu de răspuns, putea spune totuși că puțin cunosc două mii oameni hîrtii... Pentru pentruNe vorbește de citeva cazuri. Cunoaște numeroase adrese, în multe locuri a apăsat pe sonerii cînd trebuiau clarificate fără în- tîrziere lucruri importante, după cum — am înțeles noi — și adresa lui este binecunoscută multora din cei din combinat care i-au

cu-Aș pe de dinși nu doar E puțin, e mult ? dv., poate fi mult, mine — puțin.

călcat pragul — invitați sau neinvitați ; știe ce învață și cum se pregătesc la diferite școli zeci și sute de oameni ai combinatului ; cunoaște starea de sănătate a multora dintre ei. „Dacă-l cunosc pe tovarășul director Oros ?“ — avea să se mire de întrebarea noastră muncitoarea Veronica Safian. Femeia, mamă a două fete, ne povestește că, aflîndu-i greutățile familiale, directorul s-a interesat îndeaproape de situația ei și zilele trecute a primit ordin de repartiție pentru un apartament nou.— Cum vă place să începeți o nouă zi de muncă ?— Să vă răspund cum nu-mi place... Dacă cineva vrea să-mi strice ziua nu trebuie decît să-mi spună la prima oră neadevăruri despre oameni.In continuare, la întrebarea : care este cel mai important succes obținut de combinat ? tovarășul Oros răspunde firesc :— Colectivul combinatului, constituirea unui colectiv omogen, puternic sudat, disciplinat și ambițios. Desigur, cu unele excepții. Pentru aceasta am muncit și continuăm să muncim cu toții, știind că realizarea sarcinilor de producție depinde nu numai de soluțiile tehnice, dar și de calitatea și entuziasmul oamenilor, de gradul lor de satisfacție în muncă, în viață.Asta și explică, măsură, de ce în Iul trecut oamenii natului condus de șui unor care valorează 60 de milioane. Și inițiativele continuă, se îmbogățesc...Este ceea ce se numește pe scurt muncă politică vie, adică muncă de la om la om.Este ceea ce înseamnă că specialistul, conducătorul din economie, acționează prin intermediul oamenilor și in mijlocul lor ca un comunist, ca om politic.

în bună cincina- combi- tovară- Oros au fost autorii inițiative economice

Constantin MORARU 
Dumitru GÂȚAvă rog

derutăsălbatice

al in un va de

Complex comercial deschis recent în comuna Mînăstirea (județul Ilfov)Foto : Agerpres
Dacă treceți prin Tulcea......Nu se poate, chiar o zi rămînînd in Tulcea, să nu vizitați muzeul „Delta Dunării" (unde puteți cunoaște cu o clipă mai înainte fauna și flora acestui ținut), Monumentul Independenței, ridicat în 1899, statuia ecvestră a lui Mircea cel Bă- trîn (operă a lui Ion 'Jalea), bustul lui Spiru Haret și altele....Tulcea de azi se înfățișează oaspetelui ca un oraș în marș vizibil spre ceea ce numim mare centru urban polarizator. în jurul vechii localități au apărut, treptat, ansamblurile de locuințe noi — cartierul „Vest", cartierul „23 August" — însuși centrul de altădată cedînd locul unei piețe civice largi. în cincinalul 1966—1970 au fost construite în Tulcea 3 000 de apartamente, în cincinalul 1971—1975 numărul lor a crescut la 5 000, pentru ca în cincinalul actual să fie planificate alte

mare — e greu să le des- unele străzi centrale

RateleExistă la marginea dinspre Jiu' a Craiovei o apă întinsă pe care localnicii o știu, din tată-n fiu, sub numele de Balta Craioviței. Pină mai ieri — mai exact pină anul trecut — era o întindere înecată în papură și uitare, peste care se roteau doar rațele să’- ' batice și izuri grele, de mlaștină. Au venit și în acest an. ca în fiecare primăvară, cîteva mii de rațe să-și petreacă vara pe balta știută. Dar în primăvara aceasta păsările n-au mai recunoscut vechile ținuturi. Pe locul unde pînă nu de mult creștea papura, se conturează acum o

imensă zonă de agrement, viitorul parc Craiovița. Pe 33 din cele 85 de hectare (cam cît cunoscutul parc Poporului) se află curs de amenajare luciu de apă care avea și funcția a prelua eventualul surplus de apă al Jiului. în cazul unor creșteri bruște de nivel. în viitorul parc se lucrează intens : au fost - plantați pînă acum peste 20 000 arbori și arbuști și au fost croiți primii 3 km din circuitul viitoarelor alei.Așezat în imediata apropiere a celui mai mare cartier craio- vean, parcul Craiovița Nouă va

complexă de agrement. Se vor. amenaja un teatru de vară, locuri de distracții pentru copii și tineret, un complex , sportiv, ștranduri, spații pentru alimentația publică. Tncepind din această vară, craiove- nii vor putea beneficia de primele suprafețe amenajate, urmînd ca anul viitor marele parc Craiovița să-și definitiveze conturul. Deocamdată se lucrează intens la amenajarea acestor suprafețe, în vreme ce la mijlocul lacului cirdurile de rațe vîslesc derutate de toate aceste surprinzătoare prefaceri...
Vacanțele 
soarelui"

20 000 de turiști 
pe litoralfi o zonă St. Romeo GHIOC

Urgente la „NUFĂRUL"Rețeaua de spălătorii și curățătorii chimice din Capitală s-a dezvoltat continuu în ultimii ani. Numai în perioada 1965—1975, capacitatea unităților „Nufărul" din București a crescut de a- proape 3 ori. Și totuși activitatea întreprinderii „Nufărul" — mai ales sub aspectul calității prestațiilor și al organizării serviciilor în cadrul unităților — continuă să constituie, uneori, motiv de nemulțumire din partea cetățenilor. Ne vom opri în rîndu- rile de față la următorul aspect: în urmă cu șapte ani, prin Decizia 222/1969 a primăriei Capitalei se stabilea ca toate unitățile „Nufărul" din București să presteze serviciile lor fie la termene o- bișnuite. fie la termene „de urgență" — Ia alegerea clienților. O reglementare rească, dădeapopulației pentru un altul (cu
fi-prin care se posibilitatea să opteze serviciu sau tarife dife-

3rențiată). ulterior, prin mitele „derogări1 petate de la vechea reglementare. aproape toate unitățile „Nufărul" au ajuns să lucreze acum numai „la urgență".In discuția avută cu reprezentanții conducerii întreprinderii „Nufărul" am aflat că această măsură a fost luată... în folosul cetățenilor (!?). „Prin organizarea unităților după sistemul serviciilor de urgență se satisfac mai repede solicitările populației" — ne-a declarat directorul Întreprinderii.Dar se pune întrebarea : preferă oare toți clienții serviciile (implicit și tarifele) „de urgență" ? Aparent, nu Se poate spune că întreprinderea „Nufărul" nu a soluționat și problema termenelor obișnuite. Are organizată o astfel de unitate în cartierul Militari (singura de acest gen toată Capitala), obiectele de minte

Iată însă că, așa-nu- 1“ re-

pentru
din unde îmbrăcă- spălat și

curățat se aduc, după ce sînt colectate de la clienți prin centrele de predare-primire răs- pîndite în tot Bucu- reștiul. Cum lucrează aceste centre ? în primul rînd, „termenele obișnuite" de aici sînt de 2—3 ori mai mari decît „termenele obișnuite" care erau practicate de celelalte unități „Nufărul" îpainte de a se trece Ia sistemul „de urgentă".Iată și un alt argument care demonstrează că nu actualul sistem de lucru al unită- ' ților „Nufărul" răspunde cel mai bine cerințelor publicului : unitatea din Căuzași — printre ultimele care au abandonat vechiul sistem de lucru — era solicitată de clienți — după cum afirmă însuși responsabilul ei — în proporție de 70 la sută pentru servicii la „termene obișnuite" și numai în proporție de 30 la sută pentru servicii „de urgență".
Mlhat IONESCU

Ieri, la ora prinzului, se pe litoralul Mării Negre 20 000 de turiști din țară peste hotare (R. F. Anglia, Franța, _____________,Suedia ș.a.). înainte de a furniza unele noutăți despre posibilitățile de a petrece vacanța aici, la începutul sezonului, o veste meteorologică : în ultimele zile, temperatura s-a menținut la 20°, iar cei mai temerari turiști au și cunoscut „botezul" mării pe acest an. După acest prim bilanț despre „vacanțele soarelui", o altă informație de mare utilitate : toate oficiile județene de turism și I.T.H.R. București au pus in vinzare bilete pentru litoral, in număr nelimitat, pînă la data țle 15 iunie. Pînă la a- ceastă dată, posesorii de bilete beneficiază de tarife cazare și transporturi pînă la 50 la sută).începutul de sezon cat de cîteva noutăți, stațiune funcționează moderne hoteluri : Parc, Perla, Condor (Mamaia), Europa, Steaua de Mare, Meduza (Eforie Nord), Simens, Scoica, Beta, Gama, Scala (Mangalia), Sulina și Neptun (Neptun) ș.a. Aproape toate hotelurile menționate dispun de piscine acoperite sau neacoperite, care sînt alimentate cu apă de mare. Cele trei baze de tratament — Eforie Nord, Mangalia și Neptun — pot primi pe serie, în. aceleași condiții avantajoase, peste 7 000 de soli- citanți. (C. Priescu).
(Urmare din pag. I)Moartea, el urmează viața doar pentru a se sluji de ea. Principiul de căpetenie nu e doar „turnarea de bani în pungă", asta ar fi prea puțin pentru acest dușman al omului.La Shakespeare, maurul pleacă în Cipru să apere insula și declară că-și ia pe seamă acest război. Dar el nu știe că duce cu sine propria sa moarte care se cheamă Iago, nu știe că războiul trebuia dus întîi cu Iago. Drumul în Cipru e o aventură a cunoașterii : maurul se va cunoaște pe sine cind va fi prea tirziu. Se va cunoaște prin Iago. cunoscînd astfel în fața nevăzută a lui Iago, fața necunoscută a celui ce nu știa să jure decît pe Ișnus, cel cu obraz dublu. Medicina duce și ea un război continuu cu boala, care e și ea duplicitară, deși uneori în încăpățîna- rea ei are mai mult caracter decît Iago. Sigur, și lip-

! caracter se caracter : poate nu- tocmai de

aflau circa Și de Germania, Danemarca,

reduse Ia(pe C.F.R.este marin fiecare cele mai

sa de mi < aceea mi se pare că medicina nu este o disciplină atit de ușor de învățat, aici nu întotdeauna doi și cu doi fac patru.Văd zilnic pe «trăzile
din palme.cum ai bateStrăluciți profesori clujeni, Hațieganu. Goia, Papilian, cu ani în urmă. Fodor, Preda, Baciu. Păcuraru, Hă- răguș. Vinți, Crișan Mir- cioiu. Chiricuță, Burtea, azi. au învățat mii de tineri să
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DIVERS
Acvariu 
la Galati

♦

citeva zile, Galațiul dis- 
de un acvariu situat pe

De 
pune 
faleza Dunării. El a fost ame
najat de edilii orașului cu con
cursul unor pasionați din loca
litate. Sînt expuse aici diverse 
specii de pești indigeni și exo
tici in 28 de bazine dotate cu 
toate instalațiile necesare. Nici 
n-a apucat bine să-și facă a- 
pariția, că noul acvariu a și de
venit unul din marile puncte de 
atracție ale orașului.

Argumente... 
sunătoare

în amiaza cifrezi. Pe e mai simplu, deoarece n-au deloc indicatoare, iar în unele cartiere noi e și mai simplu, fiindcă nu puține sînt străzile care n-au primit nici un nume....După masă doriți să luați un ceai sau o cafea ? La elegantul local din piața civică, pe firma căruia scrie cu litere mari și luminoase NARIE", găsești („ceai nu un an și ospătărița, . .ceva), iar pe strada Babadagului — unde citești „CAFEA la nisip"— ești servit la înghesuială și într-un mod cel puțin curios : ceri cafea cu puțin zahăr, ți se dă cafea cu puțină cafea ; ceri cafea cu mult zahăr, ți se dă o apă fiartă de culoare cafenie în care parcă s-a pus numai zahăr. Cafea cafea nu prea se nimerește aici....Aflați la Tulcea, merită să plimbați prin oraș și de dragul a vedea oamenii. Unii dintre ei mai rămas și cu obiceiuri strămoșești', astfel că ți se întîmplă adesea, mai cu seamă prin cartierele mărginașe, ca un bătrîn sau o bătrină să-ți dea ziua bună, deși nu știe cine ești, de unde vii și încotro te duci....Prin cele două piețe alimentare, destul de bine amenajate inițial, nu treceți. Fiindcă nici primăria n-a trecut de mult în control prin ele. Și se cunoaște 1...Dacă sînteți cu mașina proprie și plecați din centru, nu vă lăsați induși în eroare de indicatoarele kilometrice. Pe strada Isaccei. o săgeată indică : „București 274 km". Mai încolo, peste vreo 40 de metri, la intersecția Isaccei cu strada Babadagului, pe Un stîlp apar două săgeți, fixate paralel de o parte și de alta : pe una scrie „București 276 km", iar pe cealaltă — „București 279 km". Vă spunem noi exact : de la Tulcea la București sînt, pe șosea, 278 km 1...Dar pînă mai veniți a doua oară în această minunată zonă a țării, sau pină vă întoarceți la Tulcea din Deltă — poate că edilii vor îndrepta și puținul ce mai e de îndreptat în frumosul și vizitatul lor oraș.

„CEAI- numai pepsi mai preparăm de peste jumătate" îți spune mirată că poți cere așa
Cîteva recomandări
pentru turiști și edili

13 000. Creșterea este determinată de apariția formei industriale, combinatul talurgic aflat în construcție încă de pe acum nucleul unei făcătoare dezvoltări industriale cestui port care, cu 4—5 decenii în urmă, era considerat o simplă haltă fluvială. Dezvoltarea industrială a județului (de la 8 miliarde lei în perioada 1971—1975, investițiile vor a- junge la 20 miliarde lei în perioada 1976—1980) va conduce, în continuare, și la prefaceri pe plan social- edilitar. Călătorul de o zi-două prin Tulcea observă lesne însemnele acestor prefaceri, după schelele care străjuiesc o serie de alte mari construcții sociale, după lucrările intense de modernizare ce se fac pe toate arterele de pătrundere în oraș : stră* zile Babadagului, Mahmudlei, Păcii, „23 August" și Isaccei....Chiar și numai o jumătate de zi dacă stați la Tulcea, vă sfătuim să nu ocoliți magazinul universal ..Diana". Veți cumpăra ceva, nu veți cumpăra, veți rămine cu impresii deosebite despre organizare, despre solicitudinea și serviabilitatea pe care le veți afla aici....în schimb, dacă doriți să căutați o adresă, prin unele locuri vă veți descurca mai dificil. De ce ? Pentru că pe o serie de străzi tăblițele indicatoare au fost practio șterse de ploi, de zăpezi, îneît — chiar și ziua

plat- me- fiind bine- a a-
CUvă de au

G. MITROI

CARTEA VIEȚII"
jucată pe o miză derizorieAl patruzecișișaselea an al vieții sale, Constantin Iliescu l-a „aniversat" dUpă gratii. Așadar, la vîrsta aceasta, cind fiecare începe se întrebe „ce și cit a lăsat urmă", inginerul C. I., în prelucrarea lemnului,

să în specialist scrutează cu ochii plecați drumul străbătut pînă aici. JPrivirea dreaptă și limpede s-a refuzat totdeauna dezonoa- rei și rușinii. Și nu o dată, la capătul întîmplărilor de mai jos, inginerul avea să repete apatic, pentru sine, că și-a jucat „cartea vieții". Deși colegii lui de generație se hrănesc, pe bună dreptate, din convingerea optimistă potrivit căreia, la această bornă kilometrică a existenței, mai ai de scris încă multe pagini în „cartea vieții". Dar la urma urmelor despre ce este vorba ? Și, mal ales, ce anume a determinat impasul existenței la care ne-am oprit în rîndurile de față ? Transcriem aici, drept orice altă explicație, o mărturisire a omului în cauză, deslușită după dramatice zile și nopți de zbucium, de confruntări cu sine însuși :— „Herr Iliescu" în sus, „Herr Iliescu" în jos, mă tot înconjura cu atenții M. L., reprezentanta unei firme străine. Și eu nu vedeam dincolo de această politețe interesul respectivei firme de a pătrunde cu orice chip pe piața românească. Rețineam doar atenția față de mine. Și atunci...Și atunci ...inginerul, recunoscut pentru pregătirea sa profesională, dar avînd o cuirasă morală fragilă — cedează. Este momentul în care — fără a întreprinde încă ceva concret, fără a săvîrși o faptă oarecare aflată sub incidența codului penal — se declanșează iremediabila alunecare ce-i va răsturna întreaga viață. Este momentul cînd, pierdut de vanitate, își
traordinar al atîtor profesori și conferențiari și lectori și asistenți și laboranți ai școlii clujene de medicină și farmacie.De cînd sînt în orașul de pe Someș am văzut destui profesori privind primă-

Totul pentru oameni
Clujului băieți și fete ln- dreptindu-se spre clinici și știu că ei vor forma mîîne armata pașnică în halate albe ce trebuie să apere energiile centrale ale vieții, viețile oamenilor, energiile centrale ale epocii, creația materială și spirituală adică. Nu e ușor să construiești un medic. Nu e ușor să-1 deprinzi cu o meserie, să-i formezi o înaltă conștiință, nimic nu e ușor, nimic nu se face

fie ce și sînt acum in toată țara, neîmpăcați dușmani ai bolii și ai morții, avînd mereu un nobil țel : calitatea vieții oamenilor, sănătatea lor. Orice proces de instrucție, educație, este și un proces de angajare : a angaja sensibilitatea studenților și a angaja Inteligența studenților în acesta cunoaștere (și autocunoaș- tere, de ce nu ?) care e medicina. în această luptă cu Iago — iată un merit ex-

vara cu dragoste și încărunțind, privind romanticele flori albe de cireși și albind ca ele. crescînd o nouă generație de profesori. Medicii nu judecă bolnavul, ci îl apără, ei îl redau vieții, viața o redau vieții. Ei știu că unui bolnav i se poate întîmpla și o tragedie, dar că această pacoste nu depinde decit de invizibilul sau vizibilul Iago. Și nu de moralitatea suferindului. Bolnavul de

multe ori n-a greșit cu nimic bolii sale, sau bolii ce-i dă tîrcoale și-l înconjoară. ea nu-i o urmare ca în etică, a unor fapte de-ale sale : boala n-are nici o etică, ea e ca orice impostură, ca orice impostor, un Iago, un agent al morții. Iată de ce e important și în medicină cunoașterea adevărului, cunoașterea cauzelor ce vor să excludă omul din viață și să-l dea neputinței. Importanța umană și socială a medici- nei stă în această cunoaștere și în etică. Iago vrea să strice totul, orice echilibru. să asmuță lumea, s-o umple de rușine, de muște, de nebunie, să nu fie întreagă piardă ajungă mintea lecui.Slavă noștrialb care ne străjuiește clipele și ne redă rostului nostru, muncii noastre, viselor noastre.

bucuria, omul să-și prospețimea și să pînă să nu-1 acolo incit mai poată

îlsupralicitează meritele, adularea face sensibil, respectul datorat misiunii încredințate socotit drept respect cuvenit propriei sale persoane și...Uită ceea ce n-ar fi trebuit să uite niciodată : că rostul lui era acela de a chibzui cu răspundere la îndatorirea ce-i revenea, și anume, de a-și spune competent și corect cuvîntul la încheierea unor contracte echitabile. care să nu păgubească munca noastră, a tuturor. In locul acestei conduite firești — proprii oricărui cetățean cinstit ? Dîndu-și seama cît de greu poate cîntări cuvîntul său — am mai scris nu o dată despre ușurința și iresponsabilitatea cu care
anchetă socială

deci în alb. prietenilor armatei in

se încredințează unor oameni cu moralitate îndoielnică asemenea treburi deosebit de importante — C. I. își descoperă calități de „mare combi- nator". Mandatarul intereselor cui ? Nu ale obștii ce-1 creditase cu încredere, ci mandatarul propriilor sale interese josnice. Iar de aici pină la mentalitatea de precupeț aflat într-o perpetuă căutare de chilipir n-a mai rămas decît un singur pas. Pasul dez- onoarei și rușinii.îl face chiar a doua zi după întiie- le tatonări ale reprezentantei firmei străine, cînd o caută pe aceasta — împotriva tuturor uzanțelor — la hotel. „Cu mine se pot încheia afaceri convenabile", lasă M. L. să-i scape așa, fără un scop anume, în conversația mai mult decit matinală din holul „Intercontinentalului" bucu- reștean. „Iar nouă ne trebuie mari cantități din materialul pe care-1 produceți", replică direct și promițător, inginerul, de parcă tîrguia un bun propriu. Vine și vremea tratativelor pentru încheierea afacerii. Unul dintre specialiștii care aveau datoria să se pronunțe din punct de vedere tehnic asupra cutărei sau cu- tărei oferte este C. I. De la înălțimea prestigiului profesional, a unei conduite corecte, demne.Conduita, demnitatea inginerului în cauză ?... La una din întîlnirile „intimplătoare" .cu M. L. îi înfățișea- . ză acesteia ghinionul pe care il are cu niște piese auto „ce nu se găsesc decît la shop". Partenera de afaceri vibrează la necazul omului și... Și-i avansează, pe loc, 1 000 de dolari. „Data viitoare, promite ea, închizînd poșeta, scuzindu-se că n-a fost darnică, voi fi mai pregătită", îi pune direct întrebarea : „Cu v-a vîndut firma X marfa pe și noi o putem oferi ?“ „De ce trebați ?“, tresare în el parcă b mă fărimă de conștiință. Cărțile sînt date pe față fără nici o jenă : „Așa, ca să ne aliniem și noi la un preț convenabil".Este vremea cînd relațiile dintre cei doi încep să se desfășoare potrivit devizei : „Cît îmi dai ca să-ți dau ?“. De aici încolo jocul va evolua la lumina zilei. Nu mai încape nici o justificare de genul : „nu știam ce ginduri ascunse nutrește", „cine ar fi bănuit că am in fată intenții necinstite ?“ etc. Scopurile urmărite de cei doi erau cit se poate de limpezi, cinic declarate. M. L. căuta să obțină

mai Apoi cît care în- ulti-

condiții cît mai avantajoase de vîn- zare. Inginerul ? Avantaje personale cit mai mari, Și, ceea ce nu-i deloc lipsit de însemnătate : fiecare își premedita mișcarea următoare și fiecare, in fonii îl disprețuia pe celălalt. Dar, odată angajați in acest joc prirriejdios, cu echilibrul atît de fragil, cei doi știau că au nevoie unul de altul, că zarurile, cum se zice, fuseseră aruncate. Incit, drept răspuns la întrebarea insistent pusă, inginerul C. I. aruncă cu dezinvoltură, pe talgerul trădării, prețul solicitat, dezvăluind astfel încă unul din elementele ce constituiau secret de ser
viciu. Căci ce însemna oare „alinierea la preț." pe care atît de asiduu o urmărea M. L. decît obținerea unor avantaje inechitabile, dorința de a manevra astfel jocul incit cumpărătorului să nu-i mai rămînă nici o șansă decit aceea pe care i-o impui tu ? Prețul de cost al acestei dezvăluiri ? Dacă intențiile necinstite ar fi fost derulate pină la capăt — preț plătit greu, din buzunarul nostru, al tuturor.La o nouă rundă de tratative desfășurată în Capitală, M. L. aduce inginerului 500 de mărci și-i înminea- ză așa, ca o „atenție" din partea ei, „pentru a-și completa rezerva de piese auto". Iar el se „revanșează", co- munieîndu-i alte date secrete. După care își trage din nou spuza pe turta lui : „intenționez să-mi construiesc o casă, dar banii... niciodată nu ajung...". M. L. promite „data viitoare". Iar data viitoare... La vestea rostită între patru ochi de M.L. — „ți-am adus ceva frumos" — C. I. vine cu soția la hotel. Și, în timp ce' nevasta iși proba în baie fîșul-cadou, cei doi angajau o discuție eu o nouă „miză", de 5 000 de mărci. Argintii îi iau definitiv mințile. Arginți înmînați. ca în filmele polițiste de duzină, într-un pachet de țigări, „să nu observe nici măcar soția 1“ Vor urma alte întîlniri, dar niciodată soția inginerului nu se va întreba : „care este prețul brățărilor de aur primite cadou ? Cine și cu ce răsplătește amabilitatea ieșită din comun a distinsei doamne ? Oare soțul ei n-a întrecut măsura ?“ Erau întrebări e- lementare, de om cu bun simț, care știe prețul banului cinstit, care știe că ninieni nu face astfel de cadouri „de amorul artei". Nu, prea răsfățata soție a inginerului era prea subjugată de propria imagine din apele oglinzii, de linia noului pardesiu — ultimul „cadou" gestia ei 1 — decit întrebări de natură știința.Cum va justifica această rușinoasă vinzare a intereselor țării ?— Ca să spun drept, n-am vrut să aduc nici cei mai mic prejudiciu întreprinderii noastre. Dar am văzut cum .se joacă partenerii cu' banii și atunci mi-am zis că pentru ei anumite sume nici nu contează...(l).Ce s-ar mai putea spune în . fața acestei jalnice mentalități de precupeț ? Precupeț în stare să-și piardă și mama și tata pentru treizeci de arginți ! „Trădătorii — spunea un filozof antic — sînt odioși chiar și acelora care ii preferă". Dar nouă !
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primit la... su- de răspunsul la să-i tulbure con-C. I. mai tirziu
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Floarea Porașnicu. din comuna 
Berea, a venit la oficiul de pen
sii din Buzău, intrebind de 
soarta dosarului soțului său. 
Funcționara Veta Năstase 
spus că respectivul dosar

i-a 
se 

poate întocmi mai repede dacă 
la el s-ar mai adăuga... argu
mente.

— Ce fel de argumente ? — a 
intrebat femeia.

— Argumente ...sunătoare, con
vingătoare. Să fie de cite o 
sută-n cap. Pune vreo cinci, că 
n-o fi foc.

N-a fost foc, dar a fost ciu
buc și a ieșit cu bucluc. Cind 
femeia a revenit, cu banii, in 
momentul cînd îi inmîna func
ționarei. și-a făcut apariția... mi
liția. Prinsă in flagrant, i se în
tocmește și f uncționarei un dosar.

Ion Vodă 
cel...

Așa il cheamă : Ion Vodă. Lu
crează la Exploatarea de gos
podărie comunală și locativă 
Oțelul Roșu, județul Caraș-Se- 
verin. Intr-o bună zi, Ion Vodă 
s-a întilnit cu Gheorghe Oprea, 
zis Ghigă, zis tăietor de frunză 
la clini, in timp ce părinții lui 
muncesc de se spetesc. Din vor- 
bă-n vorbă, cei doi au încins un 
joc de noroc. Oprea zis Ghigă 
făcea ce făcea și ciștiga. Și, in 
continuare, iată ce ne relatează 
corespondentul nostru Ion Hur- 
tupan: după ce „zis Ghigă” i-a 
secătuit toată „vistieria” lui Ion 
Vodă (adică banii gheață), n-a 
lăsat să-i scape „norocul", pină 
nu i-a ciștigat și... cojocul. Dar 
s-a dovedit un cojoc care nu 
prea ține de cald, pentru că zis 
Ghigă a ajuns, pentru opt luni, 
la răcoare.

Ati auzit 
de „Hanul 
rosu“ ?

5O întrebare pe care ne-a pus-o și nouă ieri unul din cititorii rubricii noastre, și tot el ne-a dat următoarele detalii :• — Pe noua șosea modernizată care leagă Ploieștiul de Brașov. pe valea Teleajenului, intre Măgurele și Vălenii de Munte, la km 93,5 se află o clădire de culoare roșie, cu pridvor și cu un foișor. Este ceea ce se cheamă „Hanul roșu", un veritabil monument de arhitectură în stil românesc, construit in anul 1610, ca „stație de poștă". Cu vreo cinci ani în urmă a fost inaugurat aici „Muzeul Văii Teleajenului și al transporturilor", în care se află zeci de exponate foarte valoroase, unele unicate. Un singur lucru lipsește ca acest muzeu să poată fi cunoscut și vizitat : o tăbliță sau un indicator care să-1 ghideze pe trecător. Că toți trec pe lingă el fără să știe. Ba nu : alături se află un bufet. Bineînțeles, cu... firma și reclama de rigoare.Poate că acum vor afla și edilii locali.
Mieii 
si mielușeii » . »Un autocamion al întreprinde
rii de transporturi auto Constan
ța este oprit de un .echipaj al 
miliției la marginea comunei 
Tirgușor.

— Ce încărcătură iveli ?
— Ghiu în vrac — răspunde 

șoferul senin.
Lucrătorii miliției nu se lasă 

convinși, deși autocamionul pă
rea încărcat intr-adevăr cu griu 
în vrac, tncepe controlul și apar 
surprizele : 60 de miei tăiați și 
ambalați în saci. In total, cin- 
tăreau 612 kilograme ! Bieților 
miei le făcuseră de petrecanie 
Ion Todică și Vanghele Vanghe- 
le, care. împreună cu șoferul 
autocamionului, intenționau să-i 
valorifice ilegal. „Marfa" le-a 
fost confiscată, astfel incit cei 
trei cu atiția miei au devenit 
înșiși mielușei.

Legitimația 
nelegitimă

Cind a ieșit la pensie, cu mai 
bine de zece ani in urmă, 
Nicolae Bobea din Brașov, an
gajat al băncii de investiții din 
localitate, a făcut ce-a făcut și 
nu a. predat la serviciul personal 
legitimația de serviciu. Pur- 
tind-o mai departe in buzunar, 
ori de cite ori punea la cale o 
afacere, o arăta credulului res
pectiv, iar acesta, la vederea el, 
mai punea un „supliment" de 
bani, pentru a fi și mai sigur de 
chilipir. Așa a reușit Bobea să-i 
ia lui P.S. 2 500 lei pentru a-i 
„aranja" un schimb de locuință. 
De la S.D. a primit 1 200 lei pen
tru un aranjament la un proces 
și cam tot atit de la D.G. intr-o 
încurcătură similară. Toate pro- 

lui Bobea au fost 
se află in 

de miliție.

misiunile lui 1_____
vorbe în vint. Acum 
cercetarea organelor

ei

Rubrică
Petre
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

redactata
POPA

do
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ACCELERAREA LUCRĂRILOR PE ȘANTIERE
*

obiectiv priuritar pe agenda de lucru
a comitetului județean de partid

-•<

>

’\ :

Ancheta „Scînteii" privind preocupările partid pentru înfăptuirea în bune condiții a acest an, punerea în funcțiune Ia /termen a citați, continuă astăzi cu răspunsurile la întrebările :1. Comparind realizările cu sarcinile din primele patru luni ale acestui ân în domeniul investițiilor, cum apreciați activitatea desfășurată pe șantierele noilor capacități ?2. Mai mult poate decit in orice alt sector, în investiții este valahii principiul : „ajută-te singur". Cum este el aplicat în vederea intensificării lucrului pe șantiere ? I3. Ce anume considerați că este necesar să întreprindă proiectanții, furnizorii de utilaje, ministerele pentru intensificarea ritmului de construcții și montaj și punerea planificate ?

realizăriii pe .șan- produc-

1. Noile obiective industriale programate să fie puse în funcțiune in actualul cincinal vor contribui la creșterea producției globale industriale, pe ansamblul județului Satu- Mare, cu circa 4(1 la sută. Se vor asigura, astfel, condiții certe pentru ca, alături de sporurile de producție ce vor fi realizate pe seama dezvoltării capacității existente și creșterii productivității muncii, nivelul producției la acest indicator pe ansamblul județului să depășească 12 miliarde lei în ultimul an al actualului cincinal. Abordînd problema investițiilor din perspectiva acestor ample prevederi de dezvoltare economico- socială a județului, Biroul comitetului județean de partid și comitetul executiv al consiliului popular județean au acordat și acordă o atenție permanentă și stăruitoare i unor ritmuri înalte de lucru tierele viitoarelor capacități five.E drept, în primele patru acest an nu s-au obținut peste tot rezultatele scontate — ceea ce a determinat o răminere în urmă, pe ansamblul județului, la capitolul investiții. față de prevederile pe a- ceastă perioadă — datorită, mai âies, condițiilor deosebit de grele provocate de iarna .lungă și geroasă. dar in bună măsură și unor deficiențe organizatorice existente pe șantiere, aprovizionării necorespunzătoare cu utilaje și materiale de construcții, lipsei unor proiecte etc. Astfel, pe șantierul noii topitorii de in de la Supuru de Jos. ritmul de execuție s-a menținut scăzut în primul trimestru. îmbunătățindu-se in lunile aprilie și mai. întreruperi ale activității s-au înregistrat și pe unele șantiere ale întreprinderii județene

luni din

Întreprinderea de prelucrare a aluminiului din Slatina : aspect din secția 
. de cabluri •

Rigorile exportului
(Urmare din pag. I)

cantitativ și calitativ, să ia îndeplinirea decadă și lună a progra- livrare a mărfurilor către de peste hotare.impune ca, pe baza co-
întreprinderilor de comerț să acționeze din timp —

se afle înscrise permanent problemele exportului. Factorii de răspundere din întreprinderi, centrale și ministere trebuie să analizeze zilnic — pe produse și grupe de produse — modul cum se realizează producția destinată exportului, în strînsă concordantă cu prevederile contractuale de ordin czjitittttz.' Z- toate măsurile pentru în fiecare melor de parteneriiAceasta . . _menzilor și contractelor corespunzătoare, producția pentru export să se fabrice cu prioritate in primele decade ale fiecărei luni, ceea ce ar permite exterior prin cunoașterea cu exactitate a intervalului cind vor primi mărfurile de la unitățile producătoare — in scopul expedierii la termen și chiar mai devreme a acestora clienților străini, premisă sigură , pentru practicarea unui export în continuă creștere, pentru valorificarea superioară și încasarea ritmică a .contravalorii mărfurilor vîndute, la nivelul exigențelor din primul an al cincinalului. în strînsă legătură cu aceste imperative, nu trebuie să se omită faptul că și modul de prezentare, finisajul, ambalajul ș.a., au un rol important în plasarea produselor în- tr-o categorie superioară de prețuri pe piețele externe. De aceea, concomitent cu accentuarea eforturilor îndreptate spre realizarea de produse cu înalți parametri tehnico-funcțio- nali. care să încorporeze mai multă muncă complexă, să genereze în exploatare efecte pozitive superioare, trebuie să se acorde atenția cuvenită aspectelor comerciale, de design industrial, care conferă mărfurilor exportate acel caracter ireproșabil din toate punctele de vedere și, implicit. asigură succesul in confruntarea cu exigențele atit de diversificate și de înalte ale clienților de peste hotare. 

comitetelor județene de planului de investiții din noilor obiective și capa- 

in funcțiune la termen a capacităților
de construcții, ca urmare a deselor defecțiuni de utilaje de execuție, a slabei calități a reparațiilor acestora efectuate în secția de utilaje și transport. Rămîneri in urmă față de grafice se consemnează, de pildă, pe șantierul noii fabrici de pîine din o- rașul Negrești-Oaș.2. încă din cursul lunii februarie, Biroul comitetului județean de partid a analizat stadiul realizării investițiilor împreună cu toți factorii interesați și a elaborat un program de acțiune, cu răspunderi concrete și termene de înfăptuire precise, vizînd recuperarea tuturor restanțelor pe șantiere, sporirea ritmului de lucru și încadrarea cît mai repede cu putință în „graficele la zi". In lumina indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. vom acționa cu și mai multă stăruință pentru buna organizare a activității în construcții, vom urmări permanent stadiul lucrărilor, în scopul respectării riguroase a graficelor și termenelor de execuție prevăzute.De altfel, tul nostru tribuirea, în semnalate la utilajelor de lucrul în trei schimburi la anumite categorii de lucrări — betonări, a- provizionarea pentru ziua următoare cu diverse prefabricate etc. Desigur, mai sint însemnate rezerve în acest sens și acționăm în continuare în scopul de a le pune cît mai grabnic in valoare. La nivelul întreprinderii județene de construcții, de pildă, se impune cu necesitate extinderea activității de construcții pro- priu-zise și pe timp de noapte. Un colectiv de activiști de partid și spe-

nu demult, în jude- s-a trecut la redis- funcție de necesitățile o investiție sau alta._ a construcții, a fost extins

Situînd problemele exportului în centrul preocupărilor muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor noștri, ale • conducerilor de întreprinderi, centrale și ministere, consfătuirea a subliniat din nou cerința majoră potrivit căreia comitetele județene de partid trebuie să examineze atent aceste probleme, să asigure rezolvarea lor operativă, in strinsă conlucrare cu toți factorii care au răspunderi in acest domeniu. „Comitetele județene să acorde o atenție deosebită acestor probleme — sublinia în cadrul consfătuirii secretarul general al partidului. Zilnic trebuie analizată această problemă în fiecare județ". în lumina acestor indica- ' ții, a sarcinilor de export din primul an al cincinalului, este necesar ca organizațiile de partid, comuniștii din întreprinderi să se afle permanent in fruntea tuturor acțiunilor pentru realizarea exemplară, ritmică și cit mai eficientă a contractelor încheiate cu partenerii noștri de comerț exterior, canalizind in acest sșns forțele și Rapacitatea colectivelor de oameni ai muncii. Prin acțiunea comună a consiliilor oamenilorpartid și comisiilor pentru mele de export — sub controlul și îndrumarea permanentă a comitetelor județene de partid — trebuie să se ia măsurile corespunzătoare pentru o mai bună organizare a activității în acest domeniu, în toate etapele : întocmirea planului, nominalizarea producției, asigurarea contractelor, executarea exemplară și valorificarea superioară a produselor noastre în străinătate. Măsurile tehnico-organizatorice trebuie strins împletite cu acțiunile politico- educative in rindul tuturor oamenilor muncii. pentru ca fondul de marfă la export să fie realizat ritmic și integral, să întrunească înalte calități tehnice, funcționale, estetice ș.a., garanție sigură a unui export dinamic și de înaltă eficiență economică.

muncii, a organizațiilor de proble-

întărirea muncă, la pro-

cialiști constituit special analizează sistematic, la fața locului, în unitatea respectivă. împreună cu constructorul. căile de aplicare rapidă îd practică a acestei importante măsuri stabilite de biroul județean de partid, în felul acesta, se va asigura folosi- r'ea intensivă a utilajelor grele, va fi posibilă dirijarea lor, intr-un timp mai scurt, spre alte puncte de lucru.La indicația comitetului județean de partid, cu sprijinul comitetelor orășenești de partid, organizațiile de partid, sindicale și U.T.C. au intensificat munca politico-educativă în rindul constructorilor, ordinii și disciplinei în punctualitatea prezenței gram, fructificarea intensă a fiecărui minut productiv, grija față de utilaje și mașini, evitarea risipei de materiale sînt citeva din principalele direcții spre care și-au concentrat a- tehția agitația vizuală, programele brigăzilor artistice de agitație, munca politico-educativă desfășurată de a- gitatori în rindul fiecărei formații ’ de lucru.3. In mod statornic, dar cu deosebire în ultimul timp, județul nostru a beneficiat de sprijinul prețios al organelor centrale de partid și de stat în ce privește avizarea unor amplasamente pentru unele investiții importante, cum sint noile capacități productive din cadrul întreprinderii „Unio" și altele. Există însă rămî- neri în urmă în demarajul unor investiții, ca noul abator, de exemplu, cu termen de începere a lucrărilor fixat în luna septembrie 1975, cauzate de întîrzierea elaborării proiectelor, de către IPSCAIA — Bucu- rești, destinate utilităților comune de pe platforma industrială din zona unde este amplasat acest obiectiv. Trebuie, de asemenea, să menționez greutățile pe care le-am întimpinat la asigurarea unor utilaje tehnologice de bază pentru noua fabrică de ulei din Cărei. Aduc în mod deosebit în discuție situația prăjitorului de semințe, utilaj conducător, a cărui fabricație a cunoscut, începînd din septembrie 1975, o adevărată odisee : rînd pe rînd, o serie de întreprinderi constructoare de mașini s-au angajat să-l realizeze, iar apoi au renunțat, în prezent, sarcina de a realiza utilajul respectiv a fost preluată de întreprinderea de arzătoare și cazane mici din Cluj-Napoca, cu promisiunea că va fi executat în cel mai scurt timp.Acționind ferm și cu răspundere pentru buna organizare și desfășurare a lucrărilor pe șantiere și bucu- rîndu-se de sprijinul unităților de proiectare și furnizoare de utilaje tehnologice, constructorii din județul nostru sînt hotărîți să realizeze fiecare obiectiv de investiții la termenul prevăzut.
Inq. Adalbert NEGRAY 
secretar al Comitetului județeari 
Satu-Mare al P.C.R.

La zi in

Fiecare, la locul său de muncă.

un bun gospodar al METALULUI

dau roade. Pentru concludente sînt re- sectoarele proiectare.

Principala unitate constructoare de mașini din Maramureș și, în același timp, cea mai mare consumatoare de metal din industria județului este întreprinderea mecanică de mașini și utilaj minier din Baia Mare. Nu în- tîmplător, periodic, organele locale de partid efectuează aici analize în legătură cu modul în' care este gospodărit metalul, cum este utilizată e- nergia electrică. Pe baza unor asemenea analize s-a elaborat un program de perspectivă și pe etape în vederea reducerii consumurilor specifice. a cheltuielilor de producție, pentru creșterea eficienței economice.Și măsurile elaborate la începutul acestui an metal, mai zultatele din proiectarea tehnologiilor și debitare- depozitare. După patru luni din a- cest an, rezultatele evidențiază o reducere a consumurilor de metal de aproximativ 100 tone. Și la energie electrică s-a înregistrat în primul trimestru o economie de 57 MWh, desigur mult mai puțin față de cit ar fi fost nevoie pentru a se putea respecta planul de reducere a consumului pe întregul an.în general, se pot aprecia ca pozitive rezultatele obținute de colectivul băimărean în buna gospodărire a metalului, energiei electrice și combustibilului. Totuși, un colectiv care utilizează zilnic în procesul de producție circa 80 tone de metal are toate motivele și obligația să-și pună o mie și una de întrebări, căutînd, neîntrerupt, soluții tot mai eficiente pentru atingerea unor parametri mereu mai buni la aceSt capitol.— întreprinderea noastră produce utilaje pentru unități aparținind mai multor ministere, preciza tovarășul Manea Girip, directorul întreprinderii. Pină de curînd însă, fiecare beneficiar prezenta un proiect propriu, realizat de institutul de proiectare al ministerului respectiv. Ce urmări a avut această practică ? în primul rînd. o diversificare nejustificată a producției (peste 2 000 de produse), un grad mic de repetabilitate, cu foarte multe unicate, cu consum mare de metal și cu tehnologii care nu permiteau atingerea unei productivități sporite. Nefiind de serie, u- nele din aceste produse erau reintroduse în producție după mai mulți ani cu tehnologia lor veche, pentru că între timp nimeni nu se mai ocupa de ele. Acum noi le oferim un singur proiect tuturor acestor beneficiari pentru un tip de utilaj,

Principalele forțe din agricultură sint concentrate în aceste zile la întreținerea culturilor, lucrare esențială pentru obținerea recoltelor prevăzute in acest an. Din datele centralizate la ministerul de resort rezultă că această săptămină a fost una dintre cele mai rodnice în' realizări. Prima prașila la sfecla de zahăr s-a încheiat in aproape toate județele țârii, iar în prezent se acționează cu toate forțele la efectuarea celei de-a doua prașile. Ca urmare a bunei organizări a muncii, in cooperativele agricole din județul Dolj culturile de sfeclă au fost prășite a doua oară, iar in unitățile agricole din județele Botoșani. Olt, Ilfov, Teleorman. Arad. Brăila și Bihor, această lucrare s-a realizat în proporție de 60—83 la sută. Se apropie de sfirșit și prima prașila mecanică la floarea-soarelui. iar cea manuală a fost efectuată pe 82 la sută din terenurile cultivate.Cultura asupra căreia trebuie concentrate acum toate forțele este porumbul. Ploile căzute in unele zone, urmate de temperaturile ridicate, au făcut ca plantele să crească viguros, dar odată cu ele și buruienile. Iată de ce. fiind vorba de o lucrare la care trebuie să participe toți cooperatorii, este necesar ca organele și organizațiile de partid, consiliile populare și conducerile unităților agricole să ia măsuri hotărît.e pentru organizarea temeinică a muncii la prășitul porymbului, astfel ca această lucrare să se execute, pretutindeni, repede și bine. Subliniem aceasta întrucît și acum, cind trebuie să se lucreze intens la prășit, se constată diferențe între o unitate și alta, între volumul lucrărilor realizate in județe vecine, cu condiții asemănătoare. La prășit pe terenurile cooperativei agricole din comuna Gherghița 
(județul Prahova) Foto : D. Constantinescu

PRAȘILA UMPLE CARUL
De aceea trebuie făcută bine
si neîntîrziat- 
ț
Corespondenții noștri relatează despre

pretutindeni
mersul lucrărilor de întreținere

TULCEAîn ultimele zile, în unitățile agricole din județul Tulcea a fost intensificat ritmul lucrărilor de întreținere a culturilor prăsitoare. Drept urmare, toate cele 17 000 hectare cu floarea-soarelui și 1 000 hectare cu sfeclă de zahăr cultivate în cooperativele agricole au fost prășite mecanic și manual. în marile sisteme de irigații se aplică udările potrivit programului întocmit. A început și prășitul porumbului. De exemplu, cu săpa rotativă s-au efectuat lucrări de întreținere pe circa 45 la sută din suprafața cultivată. în zona consiliului intercooperatist Greci a- ceastă lucrare s-a făcut deja pe 1 600 hectare, ceea ce reprezintă 60 la sută din suprafața cultivată. Largă desfășurare de forțe la prășitul porumbului am întîlnit la Măcin, Ji- jila, Carcaliu, cit și în unitățile din raza de activitate a S.M.A. Horia și Isaccea. La Cerna, peste 350 cooperatori erau în cimp la plantat tutun și prășit, porumb. La Turcoaia și la Topolog, ca urmare a muncii intense a formațiilor mixte de cooperatori și mecanizatori, viteza la întreținerea culturilor depășește media planificată.Asemenea aspecte de muncă harnică și responsabilă nu se înregistrează peste tot. La. cooperativa a- gricolă Sarinasuf, bunăoară, din a- proape 600 hectare cultivate cu porumb nu se prășiseră nici 20. Este urmarea faptului că membrii consiliului de conducere, ca și comandamentul comunal nu luaseră încă măsuri hotărîte pentru mobilizarea cooperatorilor la muncă. La Murighiol 

simplificînd enorm lucrurile. în felul acesta, numărul produselor s-a putut reduce de la 2 000 la numai circa 400, creîndu-se posibilitatea tipizării și modernizării utilajelor și tehnologiilor.Alte amănunte aflăm, în acest sens, de la inginerul proiectant Vasile Trif, conducătorul colectivului de proiec- tanți al filialei CEPROM din întreprindere : „Tipizarea utilajelor a permis, de pildă, reducerea numărului de tipuri de transportoare elicoidale de la 200, cîte au fost solicitate în ultimii trei ani, la o singură gamă tipizată. Același lucru s-a întimplat și în cazul produselor ciururi vibratoare și alimentatoare, precum și al altor utilaje. Tipizarea 
Realizări, dar și derogări păgubitoare

la I.M.M.U.M. Baia Mare

reproiectarea principalelor s-a obținut o importantă di- a dimensiunilor utilajelor, ci- de a- de De

deschide însă cale de afirmare și procedeelor tehnologice moderne, care conduc la mari economii de metal".Prin produse minuare care în final se exprimă printr-o fră grăitoare : aproape 520 tone metal economisit numai in 1975, dică echivalentul a 49 de mașini flotare, a cite trei celule fiecare, pildă, un clasor spiral dublu cîntărea după vechiul proiect 30 050 kg. iar după reproiectare a ajuns la 22 400 kg. Pe aceeași cale a fost micșorată și greutatea altor produse, printre , care transportoarele cu plăci îngro- șătoare de mare capacitate, mașinile de flotare, alimentatoarele cu plăci etc.Efortul colectivelor de proiectare s-a îndreptat, realizarea, pe prii, a unor ductivitate șicare deja au în vedere și nivelul tehnologiilor aplicabile spre sfîrșitul cincinalului. Unele din acestea ating randamente de 10 ori mai mari de- cît cele de pină acum. Nivelul înalt de tehnicitate al acestora s-a obținut concomitent cu reducerea greutății specifice pe unitate de putere.Modernizarea tehnologiilor este un alt capitol al acțiunii de economisire a metalului. în specificul producției 

în același timp, spre bază de concepții pro- utilaje de mare pro- de mare complexitate,

erau destui oameni, dar nu se organizase munca și de aceea oamenii nu lucrau. Vreo 70 de cooperatoare așteptau să vină președintele, tovarășa Safca Matrona, pentru a fi repartizați pe sole. Defecțiuni în organizarea muncii am constatat și la Valea Nucarilor. în jurul orei 9, vreo 50 de cooperatori așteptau la sediul cooperativei să vină mașina să-i ducă la cîmp, deși pină la tarlale nu erau nici doi kilometri. In- ginerul-șef, 'Paul Nicolae, ca și secretarul comitetului de partid, tovarășul Petre Mocanu, „deranjați" de intervenția țelegem că doar n-au au rămas.o mai bună organizare a muncii în scopul folosirii la maximum a timpului prielnic și a forței de muncă se impune și în aceste unități. (Vasile Nicolae).

noastră, ne-au dat să inse poate lucra și așa. că intrat zilele-n sac. Zilele desigur, la locul lor, dar

ARADComuna Felnac, dimineață însorită de primăvară. La consiliul popular comunal nu era nimeni. La gazeta de perete din fața sediului citim : „20 mai 1976. Prașila I manuală și mecanică la sfecla de zahăr, floa- rea-soarelui și cartofi — încheiată. Au început prășitul al doilea manual și răritul la sfecla de zahăr. La cultura porumbului lucrările de întreținere au demarat bine ; astăzi, în- trucît realizările sînt încă sub posibilități — circa 8- la sută — se impune ca toți cooperatorii și mecanizatorii, ceilalți locuitori ai comunei să fie prezenți la lucru". Chemarea comandamentului local nu a rămas 

întreprinderii intră, de pildă, cu mare pondere, bucșele, rolele, carcasele, care se confecționează din laminate pline, cu mare consum de manoperă și risipă de metal. Pasul făcut de sectorul de proiectare a tehnologiei a dus la creșterea gradului de ștanțare și de matrițare a pieselor. La un singur produs — carcase pentru transportoare de mare capacitate — prin matrițare se cîș- tigă 2,7 kg/bucată, ceea ce înseamnă, la nivelul unui an, peste 300 tone de metal economisit. De asemenea, prin autoutilare s-a dotat secția de debitare cu o ghilotină pentru tăierea profilelor, eiiminîndu-se risipa și adaosul de prelucrare. Eforturile celor de la atelierele de tehnologie 

stare de lucruri. Ia 1 000 lei pro- fost reduse față lei în 1975, chel-

s-au materializat, astfel, în realizarea, de la începutul anului, a unei economii de metal de peste 16 tone.O analiză sistematică și amănunțită a situației economico-finan- ciare a întreprinderii — așa cum a fost făcută aici recent de către o comisie de control — demonstrează că in domeniul consumurilor specifice, . în principal cele ce se referă la metal și laminate, încă nu s-a depășit, cu toate eforturile depuse, o mai veche Deși cheltuielile ducție-marfă au de plan cu 4,2 tuielile materiale de producție au fost depășite cu 10,70 lei, în principal ca urmare a depășirii consumului de metal normat tehnologic, datorită derogărilor pentru înlocuire sau suplimentare de metal, precum și datorită rebuturilor.Aceste derogări — 30-^0 zilnic — îngăduie înlocuirea materialului- specificat în bonurile de lansare in producție cu altele, in cantități mai mari. Numai la trei bonuri de acest fel s-au cantități normele— Din 
scos din depozit importante de laminate în plus față de de consum.moment ce aceste derogări au devenit o practică, din comoditate. se apelează la ele și cind în depozit există materialul căutat, dar în grămada de metal și laminate e greu să afli ce cauți — ne explică tovarășul Mircea Cristea, inginer
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ecou. Cooperatorii lucrau din la răritul sfeclei de zahăr, iar mecanizatori prășeau po- asemănătoare pri-fără zori numeroși rumbul. Aspecte vind participarea la muncă am consemnat mai apoi și in alte unități agricole cooperatiste din județ, cum sint cele din Secusigiu. Șiria, Pîn- cota, Ineu, Gurba și altele. Pretutindeni, indicațiile conducerii partidului date la recenta Consfătuire de lucru de la Comitetul Central al P.C.R., măsurile concrete specifice luate de către comandamentele județean și locale pentru coordonarea lucrărilor din actuala campanie agricolă se materializau în fapte. La cooperativa agricolă din localitatea Satu-Mare, aparținind comunei Secusigiu, bunăoară, datorită amplei mobilizări de forțe din ultimele zile, precum și măsurilor organizatorice întreprinse, sfecla de zahăr fusese deja rărită pe cele 90 hectare semănate, iar la ora cind ne aflam acolo mai rămăseseră de prășit mecanic 20 de hectare cu floarea-soare- lui din cele 100 de hectare cultivate. Pe cele 550 hectare cu porumb angajate în acord global erau concentrate, 5 cultivatoare.Faptul că întreținerea culturilor constituie la ora 'actuală o problemă prioritară a cooperativelor arădene este reliefat și de ultima situație o- perativă întocmită la direcția agricolă județeană : prașila I manuală și cu sapa rotativă s-a încheiat la sfecla de zahăr, floarea-soarelui și cartofi, culturi ce însumează 26 500 hectare ; prașila I efectuat manuală prașila a
mecanică la porumb s-a pe 35 100 hectare, iar cea pe 22 000 hectare. La fel, doua la sfecla de zahăr se

principal la compartimentul control norme de consum și de stoc al B.J.A.T.M. din cadrul județului, care a făcut parte din comisia de control menționată. Nefiind gestionat după toate regulile (din depozit fiecare se servește singur cum dorește), metalul nu poate fi gospodărit cu chibzuință. Suplimentările — care se datoresc omisiunilor sau greșelilor din proiecte și tehnologii de fabricație, diferențierilor dintre specificațiile provizorii și cele definitive — ca și rebuturile se numesc tot o gospodărire nerațională a materiilor și materialelor.Desigur, colectivul de constructori de mașini de la întreprinderea băi- măreanâ cunoaște aceste neajunsuri și face eforturi pentru eliminarea lor. Printre măsurile luate în acest sens se numără și cea privind executarea in devans a spațiilor pentru depozitele de materiale, raționalizarea depozitării metalului, organizarea gestionării separate a unor materiale (laminate profilate, tablă, țevi), asumarea responsabilității nominale față de rebuturi etc. Am sublinia însă că, înainte de toate, e necesar ca organizația de partid să ia măsuri pe planul muncii politico-educative pentru ca. în lumina sarcinilor trasate la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R.. spiritul de economie să pătrundă adine în conștiința fiecărui angajat, astfel incit fiecare la locul lui de muncă să devină un adevărat gospodar.
Gheorghe SUSA
corespondentul „Scînteii"

la arad S-a încheiat consfătuirea pe țară
a producătorilor deLa Arad s-au încheiat vineri lucrările consfătuirii pe țară a producătorilor de mobilă, consacrată îndeplinirii sarcinilor ce revin industriei de prelucrare a lemnului in actualul cincinal. —Participanții la consfătuire au a- dresat C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu o telegramă în care se spune, între altele :Toți cei ce muncesc in acest sector — români, maghiari, germani și de alte naționalități — sint antrenați cu toate forțele în lupta pentru înfăptuirea exemplară a sarci-

cultivate. (Constantindesfășoară din plin, numai manual, fiind întreținute peste 7 800 hectare din cele 12 500
Simion).

VASLUI mai, în cooperativele județul Vaslui prașila20din sfecla de zahăr a fost exe-938 hectare din cele 3 000
Pină la agricole a doua la cutată pe hectare cultivate. La floarea-soarelui, prașila I se apropie de sfîrșit și va fi încheiată în următoarele 2—3 zile dat fiind că din suprafața ocupată de 15 000 hectare, mecanic s-au realizat 12 070 hectare, iar manual — 10 219 hectare. Există însă decalaje apreciabile de la o unitate la alta. S-a trecut și la întreținerea culturii porumbului. Pină joi, 20 mai, din 86 500 hectare, prașila I s-a efectuat' manual pe 3 223 hectare, mecanic pe 1 435 hectare, iar cu sapa rotativă au fost lucrate 32 024 hectare.Aceste date de sinteză le completăm cu unele fapte de muncă pentru a demonstra că. acolo unde oamenii sint harnici, participă cu mic cu mare la întreținerea culturilor și munca este bine organizată, acțiunea se desfășoară din plin. La cooperativa agricolă din Costești, zilnic sint în cîmp sute de cooperatori. Dovadă că muncesc cu.spor e faptul că au încheiat și cea de-a doua prășită pe cele 100 hectare cultivate cu sfeclă de zahăr. Președintele unității. tovarășul Gheorghe Cristea, precizează că toate lucrările de întreținere au fost executate la țimp și de bună calitate. La Negrești stadiul lucrărilor de întreținere este buni Prașila I Ia sfecla de zahăr și floarea- soarelui este terminată. Bine muncesc cooperatorii din brigăzile conduse de Petru Ipate și Gheorghe Tănăsucă. iar mecanizatorii au lucrat cu sapa rotativă aproape 400 hectare din cele 620 hectare cultivate cu porumb. De asemenea, la cooperativa agricolă Viișoara, aceeași atmosferă de muncă. Tehniciană Aurica Bogos, șefă de fermă, confirmă : ..Vom începe prașila a doua la sfecla de zahăr. Floarea-soarelui o prășim mecanic. Mecanizatorii au realizat mai mult de 50 la sută din planul de 150 hectare. Am început și întreținerea porumbului. Zilnic se lucrează cu un număr de 6 cultivatoare și două sape . rotative". Așadar, numai o bună organizare a muncii poate asigura un ritm intens la întreținerea tuturor culturilor. (Crăciun Lăluci).

Brazi : Economii de energie 
electrică și combustibilPe marea platformă industrială de la Brazi, folosirea cit mai rațională a combustibililor și energiei electrice constituie preocupări de prim ordin în activitatea colectivelor din rafinărie și uzina petrochimică. Datorită acestor preocupări, pe panourile întrecerii s-au înscris, de la începutul anului și pină în prezent, economii la consumurile specifice planificate de 3 milioane kilowați- oră și 3 500 tone combustibili convenționali. Pe primele locuri in a- ceastă importantă acțiune a bunilor gospodari se situează colectivele de la instalațiile de cracare catalitică și reformare catalitică și de la sectorul fenol. (C. Căpraru).

Galați: Producții peste planOțelarii Combinatului siderurgic de la Galați au izbutit să elaboreze suplimentar, de la începutul anului și pină in prezent, peste 21 000 tone oțel ; numai în două decade din luna mai, sporul s-a ridicat la circa 3 200 tone. în acest fel, harnicul colectiv de oțelari își onorează cu cinste propriul angajament cuprins în chemarea : „în fiecare zi. o șarjă de oțel peste plan". De asemenea, au fost obținute următoarele producții suplimentare : peste 25 000 tone aglomerat feros, circa 57 000 tone fontă, in jur de 11 000 tone tablă groasă. 3 800 tone tablă zincată ș.a. (Dan Plăeșu).

nilor stabilite pentru perioada 1976— 1980, pentru conceperea și introducerea celor mai moderne tehnologii și metode de lucru in industria lemnului, menite să asigure atit o sporită productivitate a muncii, cit si realizarea de produse la un înalt nivel calitativ, care să mențină și să ridice, in continuare prestigiul mobilei românești pe plan mondial. Participant^ la consfătuire vă a- sigură, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. de politica movată de de devotamentul lor față internă și externă pro- partidul și statul noatr»
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FILMUL, SPECTATORUL
Șl EMOȚIA ESTETICĂ

Dacă arta cinematografică — la fel ca toate celelalte arte — este o formă de cunoaștere, ea este, în aceeași măsură, și g formă de emoționam. Sau, în alți termeni, opera de artă cinematografică, filmul, se adresează atit mintii, cît și inimii publicului celui mai larg, iar, la rigoare, și voinței, care rotunjește, împreună cu intelectul și pasiunea, conceptul de personalitate umană. S-ar mai cuveni să adăugăm că însăși sursa e omogenă în raport cu telul, cu finalitatea : îndreptat spre judecata, sensibilitatea și vrerea oamenilor, filmul izvorăște — ca inspirație și ca teren de retrăire și e- laborare — din mintea, inima și voința artistului.Referindu-se la această relație de osmoză între cineaști și public, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia, încă in 1971. în legătură cu munca cineaștilor : „Nu numai arta lor trebuie să-i emoționeze pe oameni, ei și realizările poporului trebuie să-i emoționeze pe ei, să-i miște, să-i determine să se gîndească cum să exprime în creația lor măreția înfăptuirilor celor ce muncesc !“Firește, cu cit aceste „stări" sau componente emoționale vor fi mai armonios contopite în sinteza de fenomene și esențe a filmului, cu atît opera va fi mai convingătoare, mai valoroasă, mai importantă. Dimpotrivă, ori de cite ori ir precumpăni un singur aspect, s-ar produce un dezechilibru : o lucrare bazată numai sau eu precădere pe rațiune, pe cerebralitate — ar păcătui prin răceală didacticistă ; bazată numai pe impulsuri sentimentale — ar păcătui prin inconsistență de idei ; în timp ce lipsa voinței, a „intenționalității" ar văduvi mesajul de atitudine, de fermitate.Oricum, este bine să se sublinieze faptul că legătura — mijlocită în nenumărate nuanțe — intre gindire și simțire este o condiție fundamentală a creației filmice. Dar pentru a fi vorba de artă autentică, procesul trebuie să apară ca necesar și organic. Adică, nici gindurile și nici simțămintele să nu fie „adăugate", „placate", mai mult sau mai puțin arbitrar și artificial. Se știe că spectatorul are o mare disponibilitate emotivă : un gest, un cuvînt, un sunet, o privire — incluse cu expresivitate in povestirea filmică — pot suscita variate reacții sufletești, care se înscriu intr-un arc amplu, de la mărunta „sensiblerie" la înalta vibrație pasională pentru o cauză politică, socială, morală, de anvergură. De altfel, secvențele cele mai izbutite, s-ar putea spune chiar momentele de vîrf din filmele noastre atestă practic adevărul a- cestei combinații, in care ideea și sentimentul se susțin și se întregesc reciproc.Pentru a folosi forța exemplificărilor, deosebit de elocvente sint. în sensul discuției noastre, două filme de Sergiu Nicolaescu. în filmul istoric Mihai Viteazul, scena iureșului de oșteni moldavi, care, după ce renunță la luptă, întind fratern brațele spre voievod — face să se declanșeze sentimentul patriotic, to- pindu-1 eficace în rațiunea politică a unității naționale. în mod analog, intr-un film de actualitate. Zile fierbinți — după ce acumulează o

serie de episoade care compun din gesturi simple și sensibile portretul uman „de toate zilele" al protagonistului, un director de șantier naval — cineastul propune o confruntare aptă să marcheze un salt de calitate cerebral-emoțională : inițiativa unui individ poate și trebuie să se integreze aspirațiilor și acțiunii înaintate a colectivului.în Filip cel bun, de Dan Pița. a- sistăm. de asemenea, la o diversificare de trăiri emoționale, de la întîl- nirile cu‘ fata în alb, de o putere de semnificare întărită prin repetiție, pînă la dialogul central dintre Filip și tatăl său — cînd tensiunea intelectuală și morală devine emoție, soli- citînd, tocmai, sensibilitatea și, invers. căldura umană se colorează rațional, scena încheindu-se cu în- trebarea-cheie : de ce în viață nu e totul limpede ? Un alt exemplu de emoție ce se ridică la sclipirea înțelegerii superioare e oferit de Ilustrate cu flori de cîmp al lui Andrei Blaier, atunci cînd eroina principală, cutremurată de descoperirea realei
Puncte de vedere

de Florian POTRA

fețe a mamei sale, .acționează apoi „la rece" întru stabilirea și triumful adevărului, moral și uman.Deseori, emoționarea spectatorului are loc prin metafore filmice : una dintre cete mai fericite e aceea a oglinzii din spatele icoanei, pe care maica superioară din Dincolo de pod al lui Mircea Veroiu o face să devină treptat opacă, ștergindu-se întîi pe sine din imagine și după aceea pe Sida, într-un gest simbolic de renunțare, ce implică de fapt un al treilea personaj, pe tînărul Hans. în cazul acesta, emoția se dispune în mai multe trepte : so- 'cială, culturală, estetică. în Trecătoarele iubiri de Malvina Urșianu, mai mult decît gesturi-simbol, în- tîlnim un personaj-simbol : acea tînără femeie pe care protagonistul o revede mereu, în diverse împrejurări, semnificind — între atitea imbolduri superficiale, pasagere — sentimentul unei anumite permanente, nevoia de statornicie spirituală, sentimentală, morală. în sfirșit, in Puterea și Adevărul de Manole Marcus, secvența în care Stoian o invită la dans pe mireasă are darul nu numai de a-1 mișca sentimental pe spectator, ci mai ales de a întregi omenia bătrînului comunist, reve- lîndu-i o dimensiune ascunsă, dar reală, de neașteptată sociabilitate, de comunicabilitate interumană, care, e- vident, îi îmbogățește complexitatea.Sursa de emoționare a filmului se află in relația dialectică dintre imagine și cuvînt, dintre fotogramele vi* zuale și coloana sonoră. Expresivitatea acestor alcătuiri poate sensibiliza spectatorul și separat. în filmele noastre, mai cu seamă prin calitatea imaginii: bunăoară, lirismul tîrgușorului în ceața alburie din Duhul aurului (operator:' Iosif De- mian). cîmpul de cînepâ la uscat din Cursa (operator : Florin Mi-
Perfecționarea pregătirii cadrelor
(Urmare din pag. I)economiei noastre socialiste. Au e- xistat deficiente în planificarea reciclării, mai ales a cadrelor cu munci de răspundere. Organele și organi-' zațiile de partid, ministerele, centralele industriale, unitățile economice nu s-au ocupat suficient de aplicarea soluțiilor și concluziilor rezultate din activitatea de perfecționare. Academia „Ștefan Gheorghiu", împreună cu organismele beneficiare nu au pus la punct un sistem de urmărire a eficienței procesului de perfecționare. înlăturarea acestor minusuri constituie una din preocupările importante în activitatea noastră.

. — Ce perfecționări vor fi aduse 
activității de pregătire a cadrelor, in 
etapa noului cincinal 1976—1980, po
trivit recentei Hotăriri a Comitetului 
Politic Executiv ?— Aș releva în primul rînd că în această nouă etapă, continuînd experiența pozitivă de pînă acum, se va urmări asigurarea unei contribuții sporite a fiecărui cadru de conducere la îndeplinirea sarcinilor majore stabilite de Programul partidului.Ca principale coordonațe ale perfecționării pregătirii cadrelor de conducere, aș aminti :— legarea strinsă a procesului de perfecționare de cerințele îmbunătățirii continue a muncii de conducere desfășurate de pârtiei panți, finalizarea cu eficacitate sporită a ansamblului de cunoștințe și capacități do- bindite în cadrul programelor, la nivelul unităților în care aceștia activează ;— accentuarea ponderii studiului Individual dirijat pentru aprofundarea cunoștințelor :— acordarea unei ponderi prioritare programelor cu caracter specific, urmărindu-se particularizarea în a- cest fel a procesului de perfecționare pe baza studiului comenzii sociale și a cerințelor cadrelor de conducere ;— deplasarea treptată la orfanul teritorial, la marea unitate, a unor activități de perfecționare în, comun a cadrelor din echipele respective de conducere ;— dezvoltarea unei activități de a- sistență și îndrumare metodologică in domeniul perfecționării cadrelor.Sub aspectul conținutului, în cadrul perfecționării se va urmări însușirea temeinică a Programului partidului, a obiectivelor stabilite de partid pentru etapa următoare de dezvoltare a României socialiste, a sarcinilor din domeniul de activitate

al fiecărui cursant, soluționarea problemelor legate de ! introducerea în toate domeniile a cuceririlor științei și tehnicii contemporane, transpunerea consecventă în practica cotidiană a principiilor, metodelor și tehnicilor conducerii științifice. Sub aspectul formelor specifice, activitatea de perfecționare se va desfășura în continuare prin îmbinarea studiului individual și a cursurilor scurte, cu scoatere de la locul de muncă. Durata totală a acestora va fi, ca și în prezent, de 6—8 săptămîni, dar, pentru o mai rațională eșalonare, se va realiza programarea lor în două perioade de cîte 3—4 săptămîni în prima și a doua jumătate a perioadei de 5 ani.în afara acestor programe de bază se vor organiza, cu titlu experimental, cursuri speciale de perfecționare a cadrelor de conducere într-un număr de mari unități, urmărindu-se perfecționarea într-o perioadă compactă (1—2 ani) a întregii echipe de conducere. Totodată, pentru a asigura aprofundarea unor probleme noi, izvorîte din hotărîrile de partid și de stat, din concluziile unor consfătuiri pe ramură, se va practica organizarea periodică a unor seminarii speciale, de scurtă durată (2—4 zile) destinate cadrelor de conducere din domeniul respectiv.O problemă de cel mai mare interes social-economic o constituie crearea tuturor condițiilor necesare, pentru aplicarea efectivă în practica activității de conducere a tuturor concluziilor și soluțiilor eficiente rezultate din întregul proces de perfecționare. în acest sens, Academia „Ștefan Gheorghiu", comitetele județene de partid; ministerele și organele •'centrale, cu sprijinul secțiilor C.C. al P.C.R., vor efectua, pe baza unor planuri anuale, analiza eficienței practice a procesului de perfecționare, a modului în care se realizează proiectele cu eficiență economică sau organizatorică elaborate de cadrele ce au urmat cursurile.Prin toate acestea; considerăm că activitatea de perfecționare a cadrelor de conducere va reuși să contribuie pe deplin la ridicarea pe o nouă treaptă a nivelului de cunoaștere și înțelegere profund științifică, marxist-leninistă a obiectivelor și politicii partidului nostru, precum și la însușirea și practicarea de masă în conformitate cu specificul orin- duirii noastre a principiilor, metodelor și echipamentelor de conducere științifică.

hăilescu). exterioarele din Prin cenușa imperiului (operator : Dinu Tănase) și numeroase alte momente de viguroasă și deopotrivă delicată compoziție plastică a încadraturilor. în același timp, s-ar mai putea observa că dintre mijloacele specifice ale artei filmului, cineaștii apelează prea puțin la prim-plan, adică la studiul microfizionomiei sau al mi- cromimicii. care înlesnește citirea „micropsihologiei" personajelor, capabilă să trezească emoții dintre cele mai puternice în spectator, dezvăluind în spatele chipului „făcut", chipul „născut", pe cel adevărat. E vorba, de fapt, de implicarea — pe lingă „poezia" peisajelor și a lucrurilor, a obiectelor — mai ales a poeziei chipului uman, a așa-numitei „fotogenii", care înseamnă tocmai „aspectul poetic" al realității umane, prin poezie înțelegîndu-se în primul rînd potențialul de emoționare, de la înduioșările melodramatice pînă la starea tragică de „katharsis", de zguduire și de transformare etică, pozitivă a spectatorului. Avem. în filmografia autohtonă, mai puține exemple în direcția aprofundării expresive a chipurilor eroilor centrali ; abundă, în schimb, tipologia diversificată și colorată a personajelor din planul al doilea.Un alt mijloc prin care cinematograful își manifestă capacitatea de a emoționa este, bineînțeles, cuvîntul, replica, dialogul (și coloana sonoră in ansamblu, cu zgomote și, îndeosebi, cu muzică). Dar, la noi, rareori dialogul și coloana sonoră dispun, pe lingă informația imediată, evidentă, și de o puternică încărcătură emoțională ; nu avem, in suficientă măsură, „microfonul în inimă". Observația e valabilă atit sub unghi tehnic, cît, în special, sub unghi ideologico-estetic, ceea ce impune acordarea unui spor de a- tenție și de interes dialogului scris și vorbit, virtuții acestuia de a comunica idei, dar și sentimente, de a educa sentimentele in raport cu ideile cele mai luminate.Profunda înțelepciune a poporului nostru, cristalizată în milenii de istorie. atribuie inimii nu numai dispoziții sentimentale și pasionale „pure", ci leagă asemenea impulsuri de însușirile inteligenței și voinței. Se spune : „a avea inimă de aur", dar și „a-și deschide inima" ; „cu inimă bună", dar și „cu inima împăcată". Acest echilibru, această consonantă a energiilor tipic umane trebuie căutate și în artă, în film. Recunoscind operei de artă cinematografică atributele clasice de raționalitate și claritate, e necesar să nu uităm că in conceptul, tot atît de clasic, de „coerență poetică" intră cu drepturi depline, alături de fantezie — sentimentul, legătura afectivă dintre creator și națiunea din care face parte, nevoia unor emoții nobile, stîrnite de credința și pasiunea pentru idealurile inalte ale societății românești socialiste.în acest sens, între calitatea emo- ționării prin film și valoarea, anvergura ideilor puse în circulație, raportul e întotdeauna direct proporțional. Interdependența și armonioasa imbinare a factorului ideologic cu cel estetic stau la baza însăși a expresiei cinematografice creatoare. îndemnul tovarășului Nicolae Ceaușescu, rostit la întîlnirea cu membrii Consiliului „Asociației cineaștilor", în aprilie 1974, rămîne deosebit de actual : „Pe lingă conținutul de idei — care trebuie să stea permanent în atenția noastră — este necesar să avem în vedere că filmul își are legile lui artistice. Numai in măsura in care este accesibil, plăcut, interesant, el poate exercita o influență puternică asupra spectatorilor, asupra maselor populare".

Cosa de culturâ din Miercurea Clue are o bogatâ și intensd activitate. în fotografii (de la stingă la dreapta) : în timpul unui concert al orchestrei 
de camerâ a profesorilor de muzicâ ; un grup de dansatori ai ansamblului folcloric la repetiție ; în sala bibliotecii

Ample manifestări in pregătirea Congresului 
, educației politice și culturii socialiste

„PrieteniiEducația muzicală a publicului larg, adevărată menire socială a artei muzicii, reprezintă tot mai pregnant o preocupare majoră a muzicienilor, ca și a instituțiilor muzicale, vine în întîmpinarea arzătoarei dorințe a melomanilor de a pătrunde cît mai profund în tainele muzicii. Dînd glas acestui important deziderat, U- niunea compozitorilor, în colaborare cu Conservatorul „Ciprian Porum- bescu" și Centrul de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă, a inaugurat, nu de mult, un nou cerc de „prieteni ai muzicii" în cadrul clubului I.R.E.M.O.A.S., pentru iubitorii artei sunetelor de pe platforma industrială „Militari".Fapt remarcabil, imensa majoritate. a participanților acestui cerc' sint tineri aflați in școli profesionale sau în producție, iar temele ce vor fi a- bordate („Muzica, prietenă nedespărțită a tineretului", „Forme și genuri ale artei muzicale", „Cum să ascultăm și să înțelegem muzica „Istoria muzicii universale în exemple", „Discul ca prieten devotat al oricărui meloman" etc.) concură neîndoios la cultivarea unor sentimente și aspirații nobile, la îmbogățirea sensibilității și a imaginației lor, la stimularea celor mai pozitive trăsături (umane, își vor aduce un important aport la cunoașterea mai aprofundată a valorilor de creație și interpretative ale artei muzicale românești și universale.Cercul de „prieteni ai muzicii" de la I.R.E.M.O.A.S., asemenea celui în-

muzicii"stituit cu ani în urmă pe platforma industrială „23 August" și ale cărui excelente rezultate au devenit certitudini, își propune în primul rînd perpetuarea fenomenului de pătrundere masivă a tezaurului culturii muzicale în conștiința maselor, a tineretului îndeosebi, înnobilarea morală și spirituală a acestora prin intermediul actului de cultură, prin mesajul umanist al creațiilor de înaltă ținută artistică inspirate din marile teme ale construcției socialismului în patria noastră. In acest scop, programele artistice lunare ce vor fi înfățișate (asemenea celui de debut în care au evoluat formații și soliști ai conservatorului „Ciprian Porumbescu") vor alcătuite cu .concursul nemijlocit al celor mai prestigioase forțe artistice de creație și interpretative din Capitală (formații simfonice și camerale, soliști și colective ale teatrelor de operă și operetă, formații și soliști de muzică ușoară și populară etc.). Ele vor oferi prilejul unui dialog viu între muzicienii profesioniști și iubitorii muzioii în cadrul acțiunilor întreprinse de compozitori, muzicologi și interpreți, pentru cunoașterea realităților’ din patria noastră, a realizărilor celor ce muncesc în fabrici, uzine, șantiere, o eficientă și atrăgătoare modalitate de educație prin muzică, care, racordată la vigoarea spirituală și imperativele culturale majore ale vremii noastre, își va afla cu siguranță împlinirea firească.
Constantin RASVAN

de autoinstruire. De altfel, acest interes se exprimă prin nu mai puțin de 20 000 de participări la concurs, fapt care a obligat organizatorii să-și amplifice acțiunea : in holul cinematografului „Lux" din Sfîntu-Gheorghe s-a deschis expozi-

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Comoara din deal — 19,30, 
(sala mică) : Viața unei femei — 
15, îtnblînzirea scorpiei — 20, (sala 
Atelier) : Treptele iubirii — 20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Herbert Kegel (R.D. 
Germană). Solist : Valentin Gheor
ghiu •— 20.
• Opera Română : Tosca — 19.
• Teatrul de operetă : Victoria și 
al ei husar — 19,30.
• Teatrul de comedie : Jocul dra
gostei și al tntîmplării — 19.30.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra0 (sala Schitu Măgureanu) : 
Hedda Gabler — 19. (sala Grădina 
Icoanei) : Militarul fanfaron — 
19,30.
• Teatrul Mic : Cu cărțile pe față 
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Barbarii — 19,30, (sala 
StucUo) : Corrida — 19.
• Teatrul Giuleștl : Cu oltencele 
nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : 
Evreica din Toledo — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase0 (sala .Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoriei) : 
Uite că nu tac — 19,30, (la Sala 
Palatului) : Cu mască... fără 
mască — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Capete 
rotunde și capete țuguiete — 19,30.

„30.30.30" în atenția spectatorilor de film 
din Covasnaîntreprinderea cinematografică județeană Covasna și-a încununat bogata activitate din ultima vreme (spectacole de gală, medalioane lite- rar-cinematografice, întîlniri cu cineaști etc.) printr-un concurs de masă gen „Cine știe, cîștigă", intitulat... „30.30.30".Desigur, nu titlul, în sine, dă măsura unei acțiuni, dar faptul că organizatorii s-au gîndit să dea unei manifestări tradiționale un nume a- tractiv (mai ales pentru tineret — căci concursul este organizat în colaborare cu comitetul județean U.T.C.) este lăudabil. Iar „30.30.30" înseamnă : „Treizeci de ani de film românesc, treizeci de întrebări, treizeci de premii".Este de semnalat eficiența educativă a concursului, care-și propune

să contribuie la educarea patriotică și revoluționară a tinerilor. In acest sens, fiecare din cele 30 de întrebări ale chestionarului (tipărite în română și maghiară) este însoțită nu doar de o prezentare a filmului sau a personalității cinematografice la care se referă, ci și de ample informații privind evenimentele sau domeniul din care se inspiră filmul. Firesc, și interesul participanților sporește, a- plecarea lor asupra chestionarelor devenind atractiv prilej de studiu,

ALBA. Pe cuprinsul județului Alba se desfășoară un amplu program de acțiuni intitulate „Săptămîna elogiului muncii și educației moral-cetățe- nești". Astfel, la Lopadea Nouă, Stremț și Ighiu au fost organizate manifestările cu tema „Munca — izvor de bucurii și împliniri" ; la Blaj — simpozionul „Caracterul profund umanist al moralei socialiste" ; la Albac și Bistra — colocviul „îndeplinirea exemplară a îndatoririlor profesionale și obștești — cerințe ale e- ticii comuniste". în municipiul Alba Iulia a avut loc o sesiune de comunicări și referate științifice pe tema : „Preocupări pentru perfecționarea formelor și metodelor de conducere științifică a activității de popularizare a legilor și prevenirea manifestărilor antisociale", organizată de Asociația juriștilor din țară noastră.BISTRIȚA-NĂSAUD. La clubul tineretului din orașul Bistrița, cenaclul literar-artistic „Virtus Romana Rediviva" a prezentat pentru tinerii muncitori de pe platforma industrială un spectacol intitulat : „Partidul — inima și fapta". în program, un montaj literar-muzical. o suită de cîntece și dansuri populare, muzică folk și un recital de poezie patriotică și revoluționară • Pe scena casei de cultură a sindicatelor, formațiile cultural-artistice de pe lîngă Casa pionierilor au evoluat în- tr-un spectacol festiv, intitulat „Noi creștem odată cu țara".CARAȘ-SEVERIN. „Formarea concepției materialist-științifice —obiectiv major al activității politico-educative de masă" — este tema unei ample consfătuiri și a unui simpozion, care s-au desfășurat sub egida Frontului Unității Socialiste la Institutul de subingineri din Reșița. • La întreprinderea „Oțelul Roșu", din inițiativa comitetului de partid orășenesc și a organizației U.T.C., a avut loc o. dezbatere pe tema integrării■ &■■■■■■■■■■■
La izvoarele iubirii

Elevi ai școlii generale din comuna Maieru (județul Bistrița-Năsdud), 
în vizitâ la muzeul sâtesc din localitateFoto : E. Dichiseanu

tv
PROGRAMUL I

10,00 Micul ecran pentru cei mici — 
„Copiii din blocul nostru".

10,30 Telecinemateca.
12,10 Orchestre simfonice. Filarmonica 

„Banatul" din Timișoara. Dirijor : 
Nicolae Boboc.

12.50 O viață pentru o idee : Gheorghe 
Marinescu (1863—1938), fondatorul 
școlii românești de neurologie.

13.20 Telerama — „Călătorii și... călă
tori".

13.50 ..Scrisori confidențiale". Balet de 
Leos Janacek. Interpretează ba
letul din Praga.

14.20 Telex.
14,25 Turism și vînătoare. Prietenii 

vînătorilor.

14.50 Laudă miinilor tale. Spectacol li- 
terar-muzical susținut de artiști 
amatori din cooperația meșteșugă
rească.

15.25 Magazin sportiv. • Baschet mascu
lin : Iugoslavia — Cuba (repriza a 
Il-a). Transmisiune de la Belgrad 
• Automobilism — cursa de 500 
de mile de la Indianapolis.

16.25 Caleidoscop cultural-artistic.
16.45 Virstele peliculei — magazin de 

cultură cinematografică.
17.45 Imagini din Sri Lanka — film de 

montaj.
17.55 Club T.
18.50 Istoria — o permanență a culturii 

românești.
19,20 1001. de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Teleenclclopedia.
20.45 Publicitate.
20.50 Film serial : Kojak.
21,40 24 de ore.
21.50 Săptămîna sportivă.
22,00 Varietăți de la Teatrul muzical 

„Friedrichstadtpalast" din Berlin.

Expedițiile pionierești, inițiate de Consiliul național al Organizației pionierilor și revista „Cutezătorii", oferă un cadru deosebit de prețios în realizarea educației prin muncă și pentru muncă, în dezvoltarea unor trăsături cum sint spiritul de observație, cutezanța, spiritul de combativitate, de răspundere, voința și multe altele, într-un colectiv în care primează și trebuie să predomine deviza „Unul pentru toți, toți pentru unul". Toate acestea contribuie atît la cunoașterea de sine, cît și a celor, din jur, ceea ce conduce implicit, pentru pionieri îndeosebi, la cîștigarea încrederii în puterile proprii și la nevoia organică de solidaritate. Dacă mai ținem seama și de aportul în realizarea scopurilor educației fizice, ne apare și mai firesc că drumețiile, excursiile și expedițiile, în contextul învățămîntului modern, constituie parte integrantă a procesului educativ.Dar valoarea deosebită a acestor activități se remarcă mai ales în educația patriotică și politică a tinerei generații. Desfășurînd tot mai frecvent asemenea activități, pionierii Și uțeciștii vin în cohtact direct cu oamenii muncii de pe tot cuprinsul patriei, au posibilitatea să cunoască, nemijlocit, _ atît, frumusețile naturale ale României, monumentele și locurile sale istorice de o inegalabi'.ă forță evocatoare, cît și obiectivele economico-șociale, monumente mereu mai impresionante ale epopeii grandioase a construirii societății noastre noi.Mergînd la Cheile Turzii, de pildă. te incintă monumentalitatea pereților abrupți, săpați de micul pi- rîiaș al Hășdatelor, dar — negreșit — se adaugă acestei emoții cea produsă de măreția halelor și coșurilor înalte ale Fabricii de ciment din Turda. Nu mai știi care dintre cele două forțe creatoare este mai de admirat : cea a naturii sau cea a omului societății noastre socialiste ? Alte asemenea locuri de pe întreg cuprinsul patriei te îndeamnă să reînsuflețești legende pe care uneori ți le relatează chiar localnicii, ca pe o dovadă a nobleței sufletești, a bogatei imaginații poetice a poporului român, care îmbracă

în veșminte atît de. emoționante memoria străbunilor viteji, semnificația atîtor și atîtor fapte de eroism, atîtor jertfe întru libertatea și independența vetrei natale. Cetatea Alba Iulia — cu mărturiile Unirii înfăptuite de Mihai Viteazul ; mînăstirile din Nordul Moldovei — ilustrînd vocația artistică și ! constructivă a poporului român ; „Cimpul Plinii" de lîngă Sighișoara, unde a murit Petofi, Cîm- pia Blajului — cu statuile pașoptiștilor, — toate monumentele și locurile istorice ale României noas-
Valoarea instructiv- 

educativă a drumețiilor 
pionierești

tre socialiste luminează deopotrivă chipul înaintașilor noștri, uniți în muncă, în luptă, în năzuințe — români, maghiari, germani și de alte naționalități — pentru aceeași cauză a libertății naționale și sociale, pentru ca toți fiii 
i acestor minunate plaiuri românești să trăiască în pace, liberi și stăpini pe ei înșiși, pe trecutul și viitorul lor.Astfel, prin cunoașterea nemijlocită a meleagurilor patriei se creează substratul material al sentimentelor patriotice. Avînd o asemenea bază, poți apoi, la clasă, să apelezi la afectivitatea elevilor, poți dezvolta nu numai idei, poți transmite nu numai cunoștințe, ci și sentimente. Sentimente a căror trăinicie se împlinește aici, la fața locului, unde toți copiii, indiferent de naționalitate, își leagă trainic sufletul de pămintul patriei noastre comune, Republica Socialistă România, unde învață cum să pre- țuiască, să apere și să sporească împreună valorile materiale și spirituale ale acestor meleaguri....Asemenea fapte pot fi consemnate cu miile și în cadrul activității echipajelor de „cutezători". Și, o

• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română0 : La hanul cu cîntece — 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" î An
dersen — 7 povești — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toriei) : Ninigra și Aligru — 17.
• Circul București : Circul pe 
gheață. Spectacol susținut de Cir
cul Mare din Moscova — 16: 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Jocul de-a vacanța — 19,30.

cinema
• Vînzătorul de baloane : PA
TRIA — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;

20.30, BUCUREȘTI — 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, FAVORIT — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Fratele meu are un frate for
midabil ; CENTRAL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Primul pas : TIMPURI NOI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Cel alb, cel galben, cel negru : 
SCALA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15: 20,30.
• întilnire la aeroport : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Cursa grea : VICTORIA — 9; 
11.15; 13,30: 16; 18,15; 20,30, GRI- 
VIȚA — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18; 
20, VOLGA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.

• Steaua fericirii captive : FLO- 
REASCA — 15,30; 19.
• La începutul timpurilor ; FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• Doi oameni în oraș : CASA 
FILMULUI — 10; 12; 14; 16: 18; 20, 
FEROVIAR — 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30. FLAMURA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
• Dictatorul : EXCELSIOR — 9;' 
11,45; 14,15; 17; 19,30, GLORIA — 9; 
11,30; 15,30; 18; 20,30.
• Mere roșii î BUZEȘTI — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15, AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, RAHOVA — 16; 18; 20.
• Prin cenușa imperiului : CRÎN- 
GAȘI — 17.
• Casa de la miezul nopții : VI- 
TAN — 15,30; 18: 20. *

• Explozia : LUMINA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18; 20.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9.30; 11,15.
• Păcală : DOINA — 13; 16: 19.
• Secretul cifrului — 14,15, Father 
Panchali — 16,15; 18,30, Billy-The 
Kid — 20,30 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Teroare pe uliță : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
• Zorro : BUCEGI — 9; 15;
17,45; 20.
• Timpul șterge totul : UNIREA 
— 16; 18; 20.
• Respirație liberă : LIRA — 
15,30; 18: 20,15.
e Frați de cruce : DRUMUL SĂ
RII — 15,30 î 18; 20,15. MOȘILOR — 
15,30: 18; 20.

• Darling Lili î GIULEȘTI — 10; 
15,30; 19.
• Operațiunea „Monstrul" : CO-
TROCENI — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 
18; 20,15, PROGRESUL •— 15,30;
17,30; 19,30.
• Viața personală ; PACEA — 16; 
18; 20.
• Cele pe care nu le-am uitat : 
VIITORUL — 15,30; 18; 20.
• De nicăieri spre nicăieri î 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
• Patima : MUNCA — 15,45; 18; 20.
• Mihai Viteazul : COSMOS — 
15,30; 19.
• Simon Blanco : TOMIS — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Dacii : FLACĂRA — 15,30; 19.
• Tom și Jerry : ARTA — 15,30; 
17.45: 20.

ția documentară „30 de ani de film românesc", iar la fiecare casă de cultură din cele cinci orașe ale județului funcționează cite un centru documentar.
TttMORI G6za
corespondentul „Scînteil"*constructorilor în viața orașului. • Căminul cultural din comuna Mău- reni a găzduit un spectacol, prezentat în limba germană, de cercul de operetă al sindicatelor de la întreprinderea de construcții de mașini dih Reșița. • „Afirmarea idealurilor u- manismului socialist în arta plastică românească" a constituit tema unei alte consfătuiri organizate, la Reșița, sub auspiciile Asociației artiștilor plastici din județul Caraș-Severin.ILFOV. Faza finală a celei de-a doua ediții a festivalului-concurs de poezie patriotică „Viitor de aur țara noastră are", destinat membrilor celor aproape 40 de cenacluri și cercuri literare din județul Ilfov, organizat de comitetul județean de cultură și educație socialistă, în colaborare cu Uniunea scriitorilor, a prilejuit desfășurarea unor acțiuni cu un pronunțat caracter politico-educativ. La căminul cultural din Snagov a avut loc simpozionul „Tradiții și contemporaneitate în poezia patriotică românească". în comuna Bolintin- Vale, actori ai teatrului „Lucia Sturdza Bulandra" au prezentat un montaj de versuri patriotice ale poetului Dimitrie Bolintineanu. Dezbaterea cu tema : „Sarcinile creației literare ilfovene în lumina programului ideologic al partidului", premierea celor mai valoroase creații de lirică patriotică și un spectacol susținut de formațiile artistice din comună au încheiat festivalul.MARAMUREȘ. La Casa de cultură a sindicatelor din Baia Mare s-a deschis expoziția „Programul ideologic al partidului — programul nostru de muncă și viață". © Pe scena Teatrului dramatic din Baia Mare, o nouă acțiune de educație patriotică — ciclul „Teatrul școlar". • în cadrul ciclului „Ghid de artă contemporană", organizat de muzeul județean, a avut loc vernisajul expoziției de acuarelă și tapiserie a artistei Meta Hermann Hornung.■ ■■■■■■ 

de patriespunem fără falsă modestie, nu puține sint cele ale echipajelor „Napoca". Premiul special al revistei „ROMANIA PITOREASCA" acordat lui „NAPOCA-72" sau trofeul „CHEMAREA MUNȚILOR" obținut de „NAPOCA-74“ sint numai două dintre distincțiile mai reprezentative care au recunoscut și impulsionat strădania micilor noștri cutezători.Membrii echipajelor „NAPOCA-74", „PADIS-75" și „NAPOCA-75" a realizat, sub genericul „FRUMOAS EȘTI, PATRIA MEA... !“, o expoziția de fotografii proprii. Cele 150 de imagihi, mărite, reprezentind instantanee din viața cotidiană a micilor drumeți, peisaje din locurile străbătute, monumente istorice și ale naturii — ca și cele 40 de fotografii din albumul personal al fiecărui pionier — învie locuri, trăiri sufletești, contribuie la fixarea definitivă a acestora. înfățișează o adevărată „geografie pentru inimă și minte", componentă a tezaurului patriotic al viitorilor cetățeni.Toate acestea conferă o și mai bogată semnificație faptului că membrii echipajului „NAPOCA-74", parti- cipînd, alături de ceilalți cîștigători ai trofeelor, la recenta expediție republicană „PE URMELE DOROBANȚILOR", au plantat la Grivița, în R.P. Bulgaria, lîngă mormintele fiilor poporului nostru căzuți eroic în luptele pentru independență, zece goruni aduși din țară, de pe meleagurile clujene. Desprind, din „documentele" echipajului, gînduri și impresii ale copiilor. Rodica Oltean, secundul echipajului, s-a exprimat astfel : „Depunerea coroanei de flori în mausoleul de la Plevna a constituit pentru noi un moment pe cît de înălțător, pe atit de grav. în minutul de reculegere păstrat în fața osuarului ostașilor români, sufletul ni s-a umplut de un val de căldură, pe care nu l-au putut înăbuși nici sobrietatea și nici răceala criptei". Nu sînt mai puțin elocvente nici cele relatate de colega Rodicăi, . Mihaela Haytonic : „E o mare fericire să poți muri pentru patrie — spune un proverb latin. Poate că cei zece goruni, aduși de echipajul nostru din patria pe care eroii au iubit-o atît de mult, le va apropia freamătul îndepărtat al codrilor românești și rădăcinile lor vînjoase ii vor_ cuprinde într-o lungă îmbrățișare îmbrățișarea patriei. îmbrățișarea și omagiul nostru, al tuturor".Asemenea rînduri nu mai trebuie să fie comentate. Nu-mi rămîne altceva decit să-mi exprim mulțumirea și mindria că am avut prilejul să fiu comandantul unor echipe clujene care includeau asemenea tineri români și maghiari înfrățiți pentru totdeauna, care _ știu să muncească, să învingă greutățile, care sînt conștienti de misiunea lor în viitor, în făurirea societății noi, socialiste și comuniste, prin forța și măreția căreia România noastră va deveni și mai puter- . nică, și mai frumoasă între țările lumii.
Prof. ATILLA Horvath
comandant de echipaj pionieresc
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ÎNCHEIEREA vizitei oficiale de prietenie
A PRIMULUI MINISTRU AL GUVERNULUI ROMÂN, 

MANEA MĂNESCU, IN IRAN
TEHERAN 21. — Agerpres. — Vineri dimineața, la Palatu) Alb din Teheran, au avut loc convorbirile finale dintre delegațiile română și iraniană. conduse de șefii guvernelor celor două țări. Cu acest prilej, tovarășul Manea Mănescu, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, și premierul Amir Abbas Hoveyda au făcut bilanțul rezultatelor fructuoase obținute In cursul acestei vizite, manifestîndu-și deosebita satisfacție pentru acordurile, contractele și înțelegerile încheiate, care vor constitui o importantă contribuție la dezvoltarea raporturilor pe multiple planuri dintre cele două țări și popoare. Cei doi prim- miniștri au convenit asupra unor importante acțiuni de cooperare in
COMUNICAT COMUNPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, a făcut o vizită oficială de prietenie în Iran, la invitația primului ministru, Amir Abbas Hoveyda, între 17 și 21 mai 1976.în cursul vizitei. Maiestatea Sa Imperială Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, Șahinșahul Iranului, a primit pe primul ministru al guvernului român, cu care a avut o convorbire cordială. Primul ministru Manea Mănescu a transmis, din partea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, Maiestăților Lor Imperiale Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr și împărăteasa Farah urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres pentru poporul iranian prieten. La rîndul său, Maiestatea Sa Imperială Șahinșahul Aryamehr a transmis, din partea sa și a Maiestății Sale împărăteasa Farah, același salut și urări de personală Ceaușescu Ceaușescu. și progres prieten.

călduros fericire Nicolae Elenasănătate și de președintelui și tovarășei urări de prosperitate pentru poporul românMaiestatea Sa Imperială Șahinșahul Aryamehr a exprimat aprecieri pozitive cu privire la convorbirile dintre șefii celor două guverne, la rezultatele o'bținute pe linia cooperării bilaterale, precum și la perspectivele dezvoltării fructuoase a raporturilor româno-iraniene.în timpul șederii în Iran, primul ministru al guvernului român și personalitățile care l-au însoțit au vizitat obiective economice și sociale ale Iranului de astăzi, precum și mărturii ale civilizației milenare a poporului iranian, fiind primiți pretutindeni cu căldură și afecțiune, in spiritul stimei și prieteniei existente între cele două popoare.Primul ministru al Iranului și primul ministru al guvernului român au avut convorbiri oficiale care au decurs într-o atmosferă cordială, de deplină înțelegere. La convorbirile oficiale dintre cei doi prim-miniștri au participat :— din partea română : Nicolae Io- nescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, membru al guvernului ; Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe ; Alexandru Boabă, ambasadorul României în Iran ; Ion Șt. Ion, secretar al Consiliului de Miniștri ; Marin Măroiu, adjunct al ministrului transporturilor și telecomunicațiilor ; Ion Iosefide. adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini ; consilieri și experți.— din partea iraniană : Mansur Rouhani, ministrul agriculturii și resurselor naționale; Fereidun Mahdavi, ministru de stat; Manuchehr Taslimi, ministrul comerțului ; Nassir Assar, subsecretar pentru problemele politice la Ministerul Afacerilor Externe ; Mehdi Ghafarzadeh, subsecretar la Ministerul Industriei și Minelor ; Alireza Arouzi, subsecretar la Ministerul Comerțului ; Bahman Parsa, subsecretar la Ministerul Științelor și în- vățămîntului ; Gholam Hossein Fula- dioun, director general al Companiei iraniene pentru producția de tractoare ; consilieri și experți.în cursul convorbirilor, cei doi prim-miniștri au scos în evidentă rolul hotăritor pe care îi au președintele Nicolae Ceaușescu și Maiestatea Sa Imperială Șahinșahul Aryamehr în amplificarea și intensificarea relațiilor de strînsă prietenie și colaborare dintre România și Iran. In a- cest sens, a fost subliniată importanta vizitei oficiale de prietenie, efectuată in Iran, în ultima parte a anului 1975, de către președintele Republicii Socialiste România, a convorbirilor purtate de cei doi șefi de stat, care au condus la noi și importante înțelegeri de colaborare bilaterală.Cei doi prim-miniștri au reliefat cu satisfacție că relațiile prietenești dintre România și Iran se dezvoltă in mod armonios, pe baza prevederilor Declarației solemne a Republicii Socialiste România și Iranului, semnată la București de președintele Nicolae Ceaușescu și Maiestatea Sa Imperială Șahinșahul Aryamehr, in iunie 1973, reafirmînd importanța istorică a acestui document în care sint înscrise principiile și normele u- niversal valabile ale dreptului internațional, după care cele două țări se călăuzesc in relațiile dintre ele, precum și in raporturile lor cu celelalte state.Cei doi șefi de guverne, călăuziți de deciziile și înțelegerile intervenite intre președintele Nicolae Ceaușescu și Maiestatea Sa Imperială Șahinșahul Aryamehr, au efectuat o analiză amplă, concretă a stadiului relațiilor dintre cele două țări, a modului în care au fost puse în practică măsurile convenite de comun acord, cu ocazia vizitei în România a premierului Amir Abbas Hoveyda, in august 1975, și a convorbirilor purtate. Ei au constatat cu satisfacție că acordurile și înțelegerile convenite intre România și Iran în domeniul colaborării economice, tehnico-știin- țifice și culturale sint îndeplinite în bune condiții și au subliniat însemnătatea și contribuția realizării proiectelor și programelor comune de cooperare la procesul general de dezvoltare economică a celor două țări.Cei doi prim-miniștri au stabilit, totodată, că există încă numeroase posibilități de extindere a relațiilor
Teheran, 21 mai 1976

MANEA MĂNESCU 
primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

AMIR ABBAS HOVEYDA 
primul ministru al Iranului

domeniul dezvoltării industriale, a- griculturii, științei și tehnologiei, precum și al schimburilor comerciale, ceea ce corespunde intereselor popoarelor român și iranian, cauzei păcii și colaborării .internaționale.Cei doi prim-miniștri au semnat apoi Comunicatul comun cu privire la vizita oficială de prietenie a tovarășului Manea Mănescu în Iran.Tovarășul Nicolae Iofiescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării E- conomice Internaționale, și Alireza Arouzi, adjunct al ministrului comerțului din Iran, au semnat un protocol cuprinzînd acțiunile de cooperare și înțelegerile cu privire la extinderea schimburilor comerciale convenite în timpul vizitei.
. bilaterale și au convenit să acorde în continuare o atenție deosebită colaborării româno-iraniene, pe baza unor programe de cooperare pe termen lung, ceea ce conferă o stabilitate și mai mare raporturilor de conlucrare în producție și tehnico-ști- ințifice, cit și schimburilor comerciale. O atenție deosebită a fost acordată principalelor obiective industriale care urmează să fie realizate în comun. în acest context, au fost relevate posibilitățile de cooperare și de extindere a schimburilor comerciale în ceea ce privește producția de tractoare, construcția de nave maritime, vagoane, fabricarea de mașini și echipamente agricole, industria petrochimică și altele.Șefii celor două guverne au căzut de acord asupra necesității sporirii substanțiale a schimburilor comerciale, astfel încît acestea să depășească valoarea de un miliard dolari, în 1980. în acest scop, organele de resort din cele două țări vor lua din timp măsuri corespunzătoare pentru asigurarea creșterii ritmice, an de an, a volumului schimburilor comerciale.Cei doi prim-miniștri au apreciat că menținerea unor strînse legături de lucru între organismele de planificare din cele două țări, schimbul de experiență dintre ele sînt de natură să contribuie la identificarea de noi posibilități de cooperare bilaterală, pornindu-se de la cerințele realizării obiectivelor de dezvoltare economică înscrise in planurile cincinale ale României și Iranului. în acest scop, prim-miniștrii au convenit să fie inițiate contacte de lucru între Comitetul de Stat al Planificării din România și Organizația Planului din Iran.Subliniind existența unor importante posibilități de dezvoltare a cooperării in domeniul cercetării științifice și tehnologice, cei doi prim- miniștri au convenit să fie intensificate contactele directe și cooperarea la nivel de lucru în acest domeniu, între organizațiile și instituțiile de specialitate din România și Iran.La terminarea convorbirilor a fost semnat un Protocol prin care este stabilit un program de măsuri concrete, care urmează să fie aplicat in continuare, pentru creșterea schimburilor comerciale, precum și în vederea accelerării realizării acțiunilor de cooperare în domeniile industriei, transporturilor, agriculturii, energeticii și în alte domenii de interes reciproc. De asemenea, cu ocazia vizitei au fost încheiate unele înțelegeri cu privire la proiecte de cooperare economică și au fost finalizate contracte referitoare la livrarea, pe termen lung, dej țiței din Iran, exportul de vagoane mineraliere din România și altele.După ce au apreciat pozitiv activitatea desfășurată, pină în prezent, de Comisia mixtă ministerială de cooperare economică, cei doi prim-miniștri au hotărît ca sesiunea următoare a acesteia să aibă loc la București, în prima parte a lunii octombrie 1976. Ei au recomandat ca sesiunea să facă o analiză aprofundată a modului în care sint îndeplinite prevederile Protocolului semnat la Teheran șl să finalizeze acțiunile inițiate în cursul convorbirilor dintre cei doi prim-miniștri.Cu ocazia vizitei, a fost -convenit un Acord interguvernamental privind transporturile rutiere internaționale de mărfuri și călători. Totodată, s-a convenit să fie continuate tratativele privind încheierea unor acorduri în domeniul asistenței juridice și aT evitării dublei impuneri.Abordînd unele aspecte ale situației internaționale, cei doi prim-miniștri au reafirmat pozițiile comune ale României și Iranului, referitoare la problemele majore care confruntă omenirea, poziții care au fost consfințite în' Comunicatul comun adoptat de șefii celor două state și dat publicității la 1 decembrie 1975. cu ocazia vizitei în Iran a președintelui Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu. Cei doi prim-miniștri au subliniat în mod deosebit convingerea României și a Iranului că raporturile dintre state trebuie să se bazeze pe respectarea strictă a principiilor independenței și suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne, renunțării la forță sau la amenințarea cu forța în relațiile internaționale.Cei doi prim-miniștri au apreciat cu satisfacție că în lume s-au produs mutații pozitive, care au ■ contribuit la dezvoltarea cooperării și înțelegerii internaționale. Ei au scos în e- vidență că un număr tot mai mare de țări, indiferent de mărime, sistem social-politic, apartenență sau neapartenență la alianțele militare sau economice, sînt hotărîte să participe direct și activ la examinarea . și soluționarea problemelor care privesc pacea și securitatea în lume.Cele două părți au subliniat necesitatea sporirii eforturilor tuturor statelor, pentru reglementarea problemelor litigioase pe cale pașnică, pentru respectarea principiilor unanim recunoscute ale dreptului internațional. Prim-miniștrii au relevat rolul și contribuția țărilor mici și mijlocii, ale țărilor în curs de dezvoltare. ale țărilor nealiniate la democratizarea relațiilor internaționale, la lupta împotriva politicii de dominație și asuprire, pentru o lume mai dreaptă și mai bună.Șefii celor două guverne, evidențiind că decalajele dintre țările dez

în cursul dimineții aceleiași zile a avut loc ceremonia plecării din Iran a primului ministru al guvernului român. La plecarea de pe aeroportul Mehrabad, împodobit cu drapelele de stat român și iranian, primul ministru al guvernului român și persoanele care il însoțesc au fost salutate de Amir Abbas Hoveyda, primul ministru al Iranului, de membri ai guvernului țării-gazdă, precum și alte persoane oficiale. Erau prezenți, de asemenea, ambasadorul român la Teheran. Alexandru Boabă, membri ai ambasa^ dei. în cadrul ceremoniei oficiale, o gardă militară a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile de stat ale României și Iranului, după care cei doi prim-miniștri și-au luat un călduros rămas bun.
voltate șl cele In curs de dezvoltare, în loc să se micșoreze, se măresc in continuare, au subliniat necesitatea ameliorării situației țărilor în curs de dezvoltare, a asigurării progresului economico-social ai tuturor statelor, îndeosebi al țărilor rămase în urmă. Ei au menționat că fenomenele negative care se manifestă în economia mondială sînt o consecință a existenței unor relații economice inechitabile între state. Cei doi prim- miniștri. au subliniat că România și Iranul, ca țări în curs de dezvoltare, membre ale „Grupului celor 77", vor depune în continuare eforturi sporite, împreună cu celelalte state, în vederea realizării unei noi ordini economice internaționale, bazată pe justiție și echitate, în care să fie asigurate progresul, stabilitatea economică și pacea tuturor națiunilor.Cei doi prim-miniștri au constatat cu satisfacție că încheierea cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa constituie un pas important în direcția edificării păcii pe continent și are un rol pozitiv asupra securității și păcii in întreaga lume. Ei au relevat că realizarea securității europene este strins legată de soluționarea problemelor din alte părți ale lumii. In acest context, cei doi șefi de guverne au subliniat că toate națiunile trebuie să-și intensifice eforturile pentru asigurarea respectării stricte a principiilor și normelor dreptului internațional. Ei au evidențiat îndeosebi dreptul fiecărui stat de a-și alege modul său de viață și dezvoltare, potrivit propriilor năzuințe și interese, fără amestec din afară.Cei doi prim-miniștri au fost de acord că dezarmarea generală și, în primul rînd, dezarmarea nucleară constituie una din problemele majore ale vieții internaționale. Ei au evidențiat hotărîrea celor două țări de a depune în continuare eforturi sporite. in vederea adoptării de măsuri practice, efective, pentru realizarea dezarmării generale și, în primul rînd, a dezarmării nucleare. Cele două părți au exprimat sprijinul lor activ pentru punerea în aplicare a inițiativelor de creare a unor regiuni ale păcii, libere de arme nucleare. în diferite părți ale lumii, așa cum sînt inițiativele privind realizarea unor zone denuclearizate în Orientul Mijlociu, precum și transformarea Oceanului Indian într-o zonă a păcii.Părțile au subliniat semnificația deosebită a eforturilor pentru dezvoltarea, cooperării multilaterale in Balcani,’ ca o contribuție la întărirea securității în Europa, la promovarea păcii și înțelegerii în întreagă lume. In acest context, ele au apreciat rezultatele pozitive ale reuniunii de la Atena privind cooperarea economică și tehnică între țări balcanice, care au deschis perspective reale unui amplu proces de cooperare în această regiune.Prim-miniștrii au relevat importanța deosebită pe care o au, pentru pacea lumii, pacea și securitatea în regiunea Golfului Persic, prin colaborarea dintre toate statele riverane, fără nici un amestec din afară, aceasta corespunzînd atît intereselor țărilor din regiune, cît și cauzei generale a colaborării și înțelegerii între națiuni.în legătură cu situația din Orientul Mijlociu, cei doi prim-miniștri și-au exprimat convingerea că realizarea unei păci juste și durabile în această regiune, avînd în vedere rezoluțiile pertinente ale O.N.U., trebuie să se bazeze pe retragerea trupelor israe- liene din teritoriile arabe ocupate, respectarea drepturilor și aspirațiilor naționale legitime ale poporului palestinean, inclusiv a dreptului său la crearea unui stat propriu, independent, precum și garantarea suveranității și integrității teritoriale a tuturor statelor din regiune.Cele două părți au subliniat atenția deosebită pe care România și Iranul o acordă O.N.U., ca unul din mijloacele importante pentru rezolvarea problemelor internaționale, pentru întărirea securității și asigurarea unei păci țtrainice în lume_. Cei doi prim-miniștri au apreciat că noi eforturi trebuie să fie depuse pentru transformarea acesteia într-un instrument eficient de aplicare a principiilor și declarațiilor pe care le-a elabor,at, astfel încît să fie respectate interesele tuturor statelor, mari sau mici, și să contribuie Ia democratizarea relațiilor internaționale, la consolidarea păcii și colaborării în lume.Cei doi prim-miniștri au apreciat importanta convorbirilor pe care le-au avut, subliniind că vizita în Iran a primului rpinistru Manea Mănescu reprezintă un nou pas înainte în adîncifea și întărirea relațiilor de stimă și de prietenie reciprocă dintre popoarele român și iranian. Primul ministru al guvernului român a exprimat profunda sa gratitudine primului ministru al Iranului pentru primirea călduroasă, prietenească, ce i-a fost rezervată Iui și colaboratorilor care l-au însoțit.Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, a invitat pe primul ministru al Iranului. Amir Abbas Hoveyda, să facă o vizită oficială de prietenie în România. Invitația a fost acceptată cu plăcere, data vizitei ur- mind a fi stabilită pe canale diplomatice.

Ședința Consiliului național 
pentru protecția mediului înconjurătorPle- pro-anul

Vineri a avut loc în Capitală nara Consiliului național pentru tecția mediului înconjurător.Făcînd bilanțul activității pe 1975, plenara a supus, totodată, atenției participanților principalele sarcini ce se cer aduse la îndeplinire în acest domeniu în perioada următoare. O atenție deosebită — au arătat vorbitorii — trebuie acordată grijii pentru folosirea și întreținerea- corespunzătoare a instalațiilor și sistemelor de depoluare, intensificării cercetării științifice în acest sector <țe activitate, astfel încît toate măsurile adoptate- să, conducă la îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață și de muncă, în concordanță cu dezvoltarea actuală și de perspectivă a țării noastre.în încheierea plenarei, s-a adoptat o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care se spune, între altele : Plenara își exprimă deplina satisfacție pentru valoroasele măsuri inițiate de dumneavoastră personal în promovarea
Sosirea ministrului finanțelor al R. P PoloneVineri după-amiază a sosit în Capitală Henri Kisiel, ministrul finanțelor al Republicii Populare Polone, care face o vizită de lucru în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni,
Declarațiile, după vizita în țara noastră, 

ale sociologului A. Tofflera-fost de unui de

probleme în

Cunoscutul sociolog și scriitor merican Alvih Toffler, care a oaspetele țării noastre. înainte plecare a acordat un interviu redactor al Agenției române presă — Agerpres.în legătură cu sarcinile care revin astăzi oamenilor de știință angajați în studierea viitorului, interlocutorul a spus : Sînt convins că știința studierii viitorului este o parte absolut esențială a oricărui sistem de planificare modernă. Aș vrea să menționez activitatea remarcabilă pe care o depun oamenii de știință români Ia Centrul internațional de metodologie a studiilor prospective și de dezvoltare, cu sediul la București. Cercetările lor pline de imaginație, cu care am luat contact la cea de-a V-a Conferință mondială de studiere a viitorului, desfășurată în această primăvară Ia Dubrovnik, sînt bine apreciate pe plan internațional.Comentînd principalele cu care se vor confrunta țările curs de dezvoltare, Alvin Toffler a spus : practica istorică a popoarelor este acela că fiecare țară, indiferent de mărime, trebuie să-și conceapă singură viitorul. Eu înțeleg că țările nu-și pot rezolva problemele fără să acorde o mai mare atenție viitorului, fără să aibă o conștiință a viitorului, la pregătirea căruia trebuie să participe toți cetățenii. Aceasta este valabil și pe plan internațional, unde toate trebuie să la luarea problemele resurselor mod can — se explică de ce este atît de necesar să se ajungă astăzi la o nouă ordine politică și economică internațională.Ocupindu-se de problemele dezarmării și dezangajării militare în lume, autorul american a subliniat : Apreciez poziția României, prezen-

Un adevăr certificat de

popoarele aibă dreptul să participe deciziilor principale în viitoare ale energiei, alimentare etc. în acest a subliniat scriitorul ameri-

vremea
Timpul probabil pentru 23, 24 și 25 

mai. In țară : Vreme in general Insta
bilă. Cerul va fi variabil, măi mult 
noros. Vor vădea ploi, îndeosebi sub 
formă de averse însoțite de descărcări 
electrice. Izolat, condițiile sînt favora
bile căderilorjde grindină. Vînt mode
rat, cu unele intensificări. Temperatu
ra în scădere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între 2 șl 12 grade, iar maxi
mele între 14 șl 22, local mai ridicate 
în sud. In București : Cerul va fi tem
porar noros. Ploi, îndeosebi sub for
mă de averse, însoțite de descărcări 
electrice. Vînt moderat.

La 25 mai 0 nouă tragere excepțională LOTOAdministrația de Stat Loto- Pronosport organizează în ziua de 25 mai o nouă tragere excepțională Loto, la care se atribuie importante și numeroase cîști- guri în bani (yalori fixe și variabile), autoturisme „Dacia 1300“ și Skoda S 100, precum și excursii în U.R.S.S. (cu trenul și avionul, cu o durată de circa 14 zile), R. S. Cehoslovacă (cu trenul, circa 11 zile), Grecia (cu autocarul, circa 12 zile), la Paris și pe Valea Loarei (cu avionul, durata circa 10 zile). Se vor e- fectua 5 extrageri în două faze, după cum urmează : la faza I se efectuează 2 extrageri : una de 12 numere din 90 și a doua (e- fectuată în continuarea primei) de 12 numere din cele 78 rămase în urnă. Cîștigurile vor fi atribuite pe 8 categorii variantelor care conțin numere cîștigătoare de la ambele extrageri ale fazei. Participarea se face numai pe variante de 15 lei. La faza a Il-a se efectuează 3 extrageri : a treia de 6 numere din 90, a patra (efectuată în continuarea celei de-a treia) de 6 numere din cele 84 rămase în urnă și a cin- cea (efectuată în continuarea ultimelor două) de 6 numere din restul de 78 rămase în urnă. Participarea se face pe variante de 5 și 15 lei.Depunerea biletelor cîștigătoare se va face pînă sîmbătă 29 mai 1976, la ora 13, in orașele reședință de județ, și pînă vineri 28 mai 1976, la ora 13. în celelalte localități.
LOTONUMERELE EXTRASELA TRAGEREA DIN 21 MAI 1976Extragerea I : 90 26 27 14 37 7988 31 46Extragerea a II-a : 35 52 49 22 7463 21 48 57FOND GENERAL DE ClȘTIGURI :815 928 lei, din care 38 130 lei report. 

politicii partidului nostru in domeniul mediului înconjurător.Față de importantele sarcini care ne revin pentru asigurarea realizării politicii partidului și statului nostru în acest domeniu, membrii Consiliului național pentru protecția mediului înconjurător se angajează în fața conducerii partidului, în fața dumneavoastră și a întregului popor să-și aducă întreaga contribuție la păstrarea și îmbunătățirea calității mediului de viață din patria noastră.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că, împreună cu întregul nostru popor, urmărim cu cea mai mare dragoste și mîndrie activitatea dumneavoastră, neobosită, vastă, de mare prestigiu, . pe plan intern și internațional, pe care o desfășurați pentru prietenie, colaborare și înțelegere poare, pentru viitorul înaintare a României nism.
între po- strălucit de spre comu-(Agerpres)

oaspetele a fost întîmpinat de Flo- rea Dumitrescu, ministrul de alte persoane oficiale, de membri ai Ambasadei lone la București. finanțelor. precum și R. P. Po-(Agerpres)

tată la O.N.U. și devenită document oficial al acestui for, în care se propune reducerea cu 10 la sută a bugetelor militare ale statelor și utilizarea măcar a jumătate din beneficiile obținute pentru crearea unui fond de dezvoltare internațional.Referindu-se în încheiere la vizita sa în România. Alvin Toffler a declarat : Contacul cu civilizația românească m-a ajutat să privesc mea prin alte lentile decîtacum. Știu că sînteți una tre puținele țări care au lupin ă din-. . unplan .de dezvoltare economică și socială eșalonat pină în anul 2 000. O țară care se uită în viitor, peste 25— 30—40 de ani, înseamnă că are o concepție despre dezvoltare foarte sănătoasă Ceea ce mă interesează cel mai mult este rolul deosebit pe care îl joacă România în lume ca țară socialistă și în curs de dezvoltare. A- cum lucrez la o nouă carte în care analizez contrastul' dintre societățile industriale tradiționale și cele supta - industriale. Iar experiența României — tară care depășește toate .așteptările mele — îmi va fi de un real folos.
SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORTSuccesul sportivilor români la campionatele mondiale de popice
O MEDALIE DE AUR.

Șl UNA tfE BRONZ
UNA DE ARGINT

VIENA 21 (Agerpres). — Campionatele mondiale de popice s-au încheiat aseară la Viena cu disputarea probelor individuale, in care reprezentanții României au cucerit o medalie de argint, prin Iosif Tismănar .(clasat pe locul 2 la masculin, cu 2 703 p.d.), și o medalie de bronz, cîștigată de Ana Albert (locul 3 la feminin, cu 1 256 p.d.).Pe primul loc Ia bărbați s-a clasat iugoslavul Nikola Dragas. în timp ce la feminin proba a fost cîștigată de Szusza Kristyan (Ungaria).Joi noaptea tirziu. sportivii români Iosif Tismănar și Ilie Băiaș au repurtat un strălucit succes, cucerind titlul de campioni ai lumii în proba de perechi. Ei au dominat de la început proba, demonstrînd o superioritate evidentă în pasionanta dispută susținută într-o companie ex-
A

HANDBALIn prezent se desfășoară Ia Barcelona competiția internațională masculină de handbal pentru „Trofeul Spaniei". In primele zile, selecționata României'a obținut două victorii, întrecînd cu 15—14 (8—8) echipa Spaniei și cu 26—19 (12—9) pe cea a Elveției. Alte rezultate ; U.R.S.S.— Spania 18—10 (11—7) ; Polonia—Elveția 27—18 (14—6).
BASCHETLa Moulins, în campionatul european feminin de baschet, echipa României a învins ieri cu 113—65 (49—30) selecționata Belgiei, urmînd să întîlnească astăzi formația Iugo
BULETIN RUTIER

0 recomandare 
a Direcției Circulație 

din Inspectoratul 
General al MilițieiCa urmare a intensificării traficului rutier, duminica după- amiază, între orele 18,00—20,30, pe tronsonul Ploiești — București (D.N. 1) circulația pe .sensul de venire către București se desfășoară în coloană, cu numeroase opriri.Pentru descongestionarea circulației pe acest tronson s-a luat măsura devierii traficului din intersecția D.N. 1 — D.N. 1 A prin Buftea. Devierea se va face periodic, începînd de la ora 17,30.De asemenea, traficul rutier va fi deviat și din Otopeni pe centura de ocolire, cu direcția cartierul Bucureștii Noi și, respectiv, Colentina. In acest punct, devierea se va face, de asemenea, în mod periodic. între orele 18,30 și 20,00.Conducătorii auto sint rugați să respecte semnalizarea instalată în punctele de deviere, precum și indicațiile agenților de circulație.Se recomandă să se circule cu atenție, ținind seama că se traversează mai multe localități, unde la aceste ore circulația pietonilor este intensă.

Cronica zîn aula Facultății de medicină din Capitală a avut loc vineri festivitatea decernării diplomei de membru de onoare al Uniunii Societăților de Științe Medicale din Republica Socialistă România președintelui Organizației Centrale pentru Cercetări Științifice Aplicate din Olanda, dr. L.B.J, Stuyt.La solemnitate au participat Octavian Groza, prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Aurel Moga, președintele Academiei de Științe Medicale. Marin Voiculescu, președintele Uniunii Societăților de Științe Medicale, președinți ai unor societăți de științe medicale, cadre didactice, numeroși studenți.A fost de față AJI. Croin, ambasadorul Olandei la București. Con- Teh- s-aua fost semnat la pentru Știință și un protocol prin care modalitățile practice și do- principale în care să fie dez- în continuare, cooperarea ști- și tehnologică între România 
în aceeași zi siliul Național nologie stabilit meniile voltată, irițificăși Olanda.După-amiază, oaspetele olandez a părăsit Capitala.înainte de plecare, într-o declarație făcută unui redactor al Agenției române de presă L. se tul i-a care

Agerpres, B. J. Stuyt a ținut să releve că simte deosebit de onorat de fap- că președintele Nicolae Ceaușescu acordat o întrevedere, „moment a constituit punctul cel maiimportant al vizitei în România*1. „Am discutat cu acest prilej — a subliniat d-sa — despre știință și tehnologie, mai ales sub aspectul influenței acestora asupra activității economice și dezvoltării ei. Am fost adine impresionat de interesul pe care îl manifestă președintele României pentru temele evoluției științei și dezvoltării tehnologiei, de cunoașterea profundă a problematicii acestor domenii".Comentind obiectivul vizitei sale în România, interlocutorul a amintit că a avut convorbiri la Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, întrevederi pe care le-a apreciat ca fiind rodnice. Oaspetele olandez a elogiat în încheiere spiritul de ospitalitate de care s-a bucurat în tot timpul vizitei.
A apărut:

11 REVISTA ECONOMICĂ"
Nr. 20 din 21 mai 1976

trem de valoroasă. De remarcat că Iosif Tismănar a realizat intr-una din manșele de „50“ performanta de 250 popice doborîte (record al pistei), în clasamentul final. Iosif Tismănar (în virstă de 31 ani) și Ilie Băiaș (în virstă de 33 ani), membri ai clubului sportiv „Constructorul" din Galați, au totalizat 1 806 puncte, fiind urmați de foștii deținători ai titlului mondial. N. Dragas și M. Sterjay (Iugoslavia), cu 1 776 puncte. Medalia de bronz a revenit sportivilor vest-germani K. Jenner și W. Endres (1 770 puncte).întrecerea feminină s-a încheiat cu victoria cuplului iugoslav Jansa Marine și Magda Urh, cu un total de 836 puncte. Sportivele românce Ana Albert și Florica Neguțoiu s-au clasat pe locul patru, cu 

<

812 puncte.CÎTEVA RÎNDURIslaviei într-uii meci decisiv pentru calificarea în turneul final.
★Vineri s-a încheiat competiția internațională masculină de baschet „Premiul orașului Sofia". In ultima zi, echipa orașului București a pierdut cu 73—87 (40—39) în fața selecționatei orașului Ottawa și s-a clasat pe locul 5. Competiția a revenit echipei gazdă.

TENISTenismana româncă Virginia Ruzici a furnizat o mare surpriză in sferturile de finală ale turneului internațional de la Hamburg, reușind să o elimine în trei seturi cu (6—3,
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i I e iVineri la amiază a avut loc în Capitală semnarea Planului de colaborare științifică dintre Academia Republicii Socialiste România și Academia de Științe a Republicii Populare Democrate Coreene pe anii 1976— 1978. Documentul prevede schimburi de cercetători și doctoranzi, lărgirea colaborării în domeniul informației științifice, ca și a activității de cercetare. Planul a fost semnat de acad. Șerban Țițeica. vicepreședinte al A- cademiei Republicii Socialiste România, și de Pak Zung Guc, ambasadorul Republicii Populare Democrate Coreene la București. Au fost de față acad. Theodor Burghele. președintele Academiei Republicii Socialiste România, academicieni, alți oameni de știință.
i“ dinprile- de la bulgaropera Victor

★Vineri seara a avut loc la Casa scriitorilor ..Mihail Sadoveanu Capitală un festival literar cu jul comemorării a 100 de ani moartea poetului revoluționar l Hristo Botev. Despre viața și literară a poetului au vorbit Tulbure, vicepreședinte al Asociației de prietenie româno-bulgară. și Ni- • kolai Zidarov, vicepreședinte al Asociației de prietenie bulgaro-română. A avut loc apoi un recital de poezie la care și-a dat concursul un grup de actori ai Teatrului Național din Capitală. Cu același prilej, in holul Casei scriitorilor s-a deschis o expoziție de fotografii, ilustrind activitatea revoluționară și literară a lui Hristo Botev.Au participat scriitori, oameni de cultură, ziariști.Au fost de față Ivan Abagiev. ambasadorul R.P. Bulgaria la București, și membri ai ambasadei.
★Concursul cu tema „ROMANIA $1 IMPERATIVELE LUMII CONTEMPORANE : DEZARMARE. DEZVOLTARE, DEMOCRATIZARE", organizat de Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, așa cum s-a anunțat anterior, se închide la data de 31 mai 1976.Potrivit regulamentului, vor fi luate în considerare numai buletinele completate cu răspunsurile la întrebări. expediate în plicuri închise pe adresa Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, strada Ștefan Gheorghiu nr. 14. sector 1. București, care poartă data poștei sau sînt depuse personal pină în această zi inclusiv.Tragerea mii oferite va avea loc lunii iulie, fi anunțate

la sorti a celor 850 pre- participantilor la concurs la București.Data exactă din timp. la începutul și locul vor(Agerpres)

CICLISM: „CURSA PĂCII"

într-un ■ stilcu trei km

-----------------------jjvvnvii i nun

• Sportivii noștri printre pro 
laqoniștii întrecerii de ieri„Cursa Păcii" a continuat vineri dimineață cu semietapa Frankfurt pe Oder-Forst, cîștigată, spectaculos, de ciclistul român Mircea Romașcanu, care..înainte de sosire, s-a detașat de unul singur, sosind cu un avans de 13" față de primul pluton, condus de polonezul Szozda. in care se aflau și Ilie Valentin (locul 7) și Teodor Va- sile (locul 15). Semietapa a fost cîștigată de echipa României, urmată de formația Poloniei.Semietapa contracronometru individual, disputată după-amiază. (24 de km între orașele Forst și Cottbus) a revenit sovieticului Nikolai Gorelov (32’01”). Dintre cicliștii români cel mai bun timp (33’13”) l-a realizat Mircea Romașcanu. clasat pe locul 10. în ansamblu, etapa a 11-a a fost cîștigată de N. Gorelov, iar Mircea Romașcanu s-a situat pe locul 8. Tricoul galben este purtat in continuare de Hans Joachim Hartnick (R.D.G.), urmat la 1’22” de Szozda (Polonia). M. Romașcanu o- cupă locul 15. la 8’58”.
4—6. 6—4) pe campioana vest-germa- nă Helga Masthoff.

★In meciul de tenis pentru „Cupa Davis", care se dispută la Eastbourne intre formațiile Angliei și României, după ziua a doua scorul este de 3—0 în favoarea gazdelor. în partida de dublu, cuplul Roger Taylor, Buster Mottram a între'cut cu 6—2. 6—1, 6—4 perechea Viorel Marcu, Dumitru Hă- rădău.
♦Echipa de tenis a Italiei conduce cu scorul de 2—0 în meciul cu formația Iugoslaviei pe care-1 susține la Bologna in cadrul zonei europene a „Cupei Davis" (Barazzutti—Franu- lovici 6—3, 6—4, 6—3 ; Panatta—Pi- lici 6—3, 6—4, 6—3).

VOLEICompetiția internațională feminină de volei, desfășurată în mai multe orașe japoneze, s-a încheiat la Utsu- nomiya cu victoria reprezentativei Japoniei. In meciul decisiv, selecționata niponă a întrecut cu scorul de 3—0 (15—12, 18—16. 15—9) formația U.R.S.S.
ATLETISMIn ultima zi a concursului internațional atletic de la Dresda, sprintera Renate Stecher (R. D. Germană) a realizat cea mai bună performantă mondială a sezonului în proba de 200 m, cu timpul de 22”44/100. în proba de 3 000 m obstacole, Franck Baumgertl (R. D. Germană) a fost cronometrat în 8’21”8/10 — cea mai bună performanță mondială a anului.

TENIS DE MASA„Cupa ligii europene" la tenis de masă a fost cîștigată la actuala e- diție de echipa Iugoslaviei, care a totalizat cinci victorii din șase meciuri disputate. Pe locurile următoare s-au clasat formațiile Suediei, Franței, Cehoslovaciei (cite 4 victorii). U.R.S.S. (3), Ungariei (zero victorii) și Poloniei (zero victorii).
SCRIMATradiționala competiție internațională feminină de floretă care se va desfășura astăzi și duminică în orașul italian Como reunește unele dintre cele mai bune formații din lume. La această întrecere participă și e- chipa României, care are in componență pe Ecaterina Stahl, campioană a lumii. Ileana Jenei. Ana Pas- cu, Suzana Ardeleanu. Magdalena Bartoș și Marcela Moldovan.



SCINTEIA - s îmbăta 22 mai 1976PAGINA 6

Președintele Finlandei a primit delegația

Sosirea la Delhi,. DELHI 21 — Corespondentul Ager- .J’res transmite : Vineri a sosit la «Delhi tovarășul, Manea Mănescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, care întreprinde o vizită in Republica India la invitația primului ministru, Indira Gandhi.Pe aeroportul internațional „Palam" din Delhi, împodobit cu drapelele de

stat ale României și Indiei, oaspetele român a fost salutat de primul ministru al guvernului Indiei. Indira Gandhi, de membri ai guvernului indian și de alte persoane oficiale, precum și de membri ai corpului diplomatic acreditați la Delhi.Au fost prezenți Petre Tănăsie. ambasadorul tării noastre la Delhi, și S. L. Kaul, ambasadorul Indiei la București.

După intonarea imnurilor de stat ale celor ,două țări, tovarășul Manea Mănescu și Indira Gandhi au trecut în revistă garda de onoare aliniată pe aeroport.In aceeași zi, tovarășul Manea Mănescu a avut o întrevedere de lucru cu primul ministru al Indiei, Indira Gandhi.

HELSINKI 21 (Agerpres). - Președintele Finlandei. Urho Kekkonen, a primit, vineri, delegația Marii Adunări Naționale, condusă de Nicolae Giosan. președintele M.A.N. Cu acest prilej a fost transmis din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România. un salut cordial președintelui Finlandei, urări de sănătate și fericire personală, urări de prosperitate poporului finlandez.Urho Kekkonen a exprimat deosebita apreciere și mulțumirile sale călduroase pentru acest mesaj, rugind, la rîndul său, să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai bune urări de sănătate, viață lungă, spre fericirea și bunăstarea poporului român.în cadrul convorbirii care a urmat s-a exprimat satisfacția pentru relațiile bune statornicite intre cele două țări și s-a apreciat că există largi posibilități pentru dezvoltarea aCes-

în interesul ambelor po- subliniat că relațiile bunetor relații, poare. S-a existente pe plan politic creează premise pentru adîncirea și diversificarea schimburilor comerciale și cooperării economice și tehnico-știintifice.în aceeași zi. delegația s-a întîlnit cu Heimo Linna. ministrul finlandez al agriculturii. Au fost abordate probleme privind cooperarea în domeniul cercetării și producției in agricultură și silvicultură.
★Cu prilejul vizitei delegației M.A.N., ambasadorul României în Finlanda, Constantin Vlad, a oferit în saloanele ambasadei un cocteil. Au participat Veikko Helle, președintele Parlamentului finlandez, Ana Liisa Linkola, vicepreședintă a Parlamentului finlandez. Teuvo Aura, primarul general al orașului Helsinki, miniștri, parlamentari, oameni politici, de afaceri și de cultură, șefi de misiuni diplomatice.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REpUBLICI1 SRI lanka
Excelenței Sale Domnului WILLIAM GOPALLAWA

Președintele Republicii Sri LankaZiua națională a Republicii Sri Lanka îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa, in numele poporului român și al meu personal, cele mai călduroase felicitări și sincere urări de sănătate și fericire personală, iar poporului prieten al Republicii Sri Lanka un mesaj de progres și prosperitate.Poporul român urmărește cu mult interes și simpatie preocupările și eforturile Republicii Sri Lanka dedicate dezvoltării sale economice și sociale.Folosesc prilejul pentru a-mi exprima satisfacția față de cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Sri Lanka, precum și convingerea că ele corespund intru totul intereselor popoarelor noastre, cauzei păcii. înțelegerii și colaborării pe bază de egalitate și respect între toate popoarele.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

VIENA 21 — Corespondentul nostru transmite : Președintele Republicii Austria, dr. Rudolf Kirchschlăger, l-a primit, vineri dimineața, pe loan Avram, ministrul construcțiilor de mașini al României, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală româno-austriacă pentru cooperare economică, tehnică și industrială.Din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost transmis cu acest prilej șefului statului austriac unmesaj de prietenie, împreună cutțrări de sănătate și succese, iar poporului austriac calde urări de prosperitate și progres. Mulțumind, șeful statului austriac a transmis,, la rîndul său, președintelui Nicolae Ceaușescu expresia sentimentelor sale de prietenie, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului român urări de noi succese. Președintele Austriei a evocat cu deosebită simpatie întilnirile și convorbirile sale cu președintele Nicolae Ceaușescu, impresia de neșters pe care i-a. produs-o personalitatea șefului statului român, căruia îi poartă. pentru politica pe care o promovează, cea mai adîncă stimă și - fespect.In cadrul convorbirii care a avut loc s-a evidențiat cursul ascendent pe care îl cunosc relațiile româno- austriece pe toate planurile, precum și perspectivele de dezvoltare a schimburilor comerciale și de extin-

dere. a cooperării economice între cele două țări.In aceeași zi, ministrul român a fost primit de cancelarul federal al Austriei, dr. Bruno Kreisky.In cadrul întrevederii au fost relevate evoluția favorabilă a relațiilor de prietenie și cooperare între Romă-' nia și Austria, precum și posibilită- a șitile de dezvoltare în continuare acestor legături, pe plan bilateral pe terțe piețe.Cancelarul federal s-a referit^ satisfacție la întrevederea avută președintele Nicolae Ceaușescu luna iulie 1975 la București, subliniind că hotărîrile convenite cu acest prilej au marcat un moment important in direcția stringerii legăturilor prietenești și de colaborare româno- austriece.Cancelarul Kreisky .a exprimat admirația față de personalitatea președintelui României și a subliniat rolul său important în viata politică internațională, preocuparea și contribuția sa la rezolvarea problemelor europene.La întrevederi a basadorul României noiu.

cucu in

fost prezent am- la Viena, D. Ani-
★Vineri la amiază, a ministrului român s-a încheiat. Pe aeroportul Schwechat, oaspetele a fost salutat de dr. Josef Staribacher, ministrul federal al industriei, comerțului și meseriilor, de alte personalități ale vieții publice austriece, membrii Ambasadei române.

Vizita în Austria
de

de acreditarePRAIA 21 (Agerpres). — Președintele Republicii Capului Verde, Aristides Pereira, l-a primit pe ambasadorul tării noastre, Valeriu Georgescu, care și-a prezentat de acreditare.Ambasadorul român a cu acest prilej, din partea telui Republicii Socialiste tovarășul mesaj ]
scrisorile

MOSCOVA

ACORD ROMĂNO-SOVIETIC IN DOMENIUL

transmis, președin- România, 1 Nicolae • Ceaușescu, prietenesc de salut și cele mai calde urări de sănătate și fericire personală șefului statului. Republicii Capului Verde, precum și • sincere urări de prosperitate și progres poporului țării sale pe calea dezvoltărti independente.Mulțumind călduros pentru mesaj, președintele Republicii Capului Verde, tovarășul Aristides Pereira, a transmis, la rîndul său, șefului statului român expresia sentimentelor sale de aleasă prietenie, urări de sănătate și fericire personală, precum și cele mai bune urări de progres continuu pentru poporul român în opera de edificare a societății socialiste.In cadrul convorbirii au fost analizate posibilitățile de relațiilor de solidaritate cooperare dintre cele prietene.Exprimind întreaga tință conducerii de partid și de stat a României, poporului român, pentru ajutorul frățesc acordat Republicii Capului Verde,, președintele acestei țări a relevat satisfacția față de stadiul relațiilor bilaterale, precum și . convingerea că acestea se vor diversifica în viitor pe multiple planuri, în avantajul celor două țări și popoare.

un

extindere a și strînsă două țărisa recunoș-

APROVIZIONĂRII TEHNICO-MATERIALEMOSCOVA 21 — Corespondentul Agerpres transmite : Tovarășul Maxim Berghianu, ministrul aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe, care a făcut o vizită oficială in Uniunea Sovietică. în fruntea unei delegații, a încheiat vineri convorbirile purtate la Moscova cu V. E. Dimșiț. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comitetului de stat pentru aprovizionarea tehnico-matcrialâ. Intr-o atmosferă de lucru, prietenească, au fost discutate probleme ale dezvoltării colaborării intre cele două organe centrale specializate în domeniul aprovizionării tehnico-materiale, precum și aspecte privind continua lărgire a schimburilor reciproce de mărfuri

dintre România și U.R.S.S. S-a convenit, de asemenea, asupra continuării contactelor de lucru în vederea suplimentării livrărilor reciproce de produse necesare economiilor naționale ale celor două țări.La sfîrșitul convorbirilor, Maxim Berghianu și V. E. Dimșiț au semnat un acord care stabilește cadrul acestei colaborări. La semnare a fost prezent Gheorghe Badrus, ambasadorul țării noastre in Uniunea Sovietică.în timpul șederii in U.R.S.S., delegația română a vizitat mari întreprinderi constructoare de mașini și institute de cercetare din Moscova, precum și unități economice din orașul Riga.

„Soluționarea deplină 
a problemei naționale 

in Romania”

LUCRĂRILE CONGRESULUI P.S.U.G.BERLIN 21 — De la trimișii speciali Agerpres : In ședința de vineri dimineață a Congresului al IX-lea al P.S.U.G., Horst Sindermann, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Miniștri al R.D.G., a prezentat raportul asupra Directivelor celui de-al IX-lea Congres privind dezvoltarea economiei naționale a R.D.G. pe perioada 1976—1980. „In ultimii cinci ani. a arătat el, am reușit să sporim, stabil și dinamic, randamentul economiei noastre și, ca urmare, să obținem importante progrese în îmbunătățirea nivelului de trai al poporului. Partidul nostru a înfăptuit neabătut această sarcină principală, în unitatea dintre politica socială și cea economică — elementul esențial al liniei adoptate la cel de-al VIII-lea Congres".Referindu-se la sarcinile sociale și economice cele mai importante pentru anii 1976—1980, Horst Sindermann a subliniat că sarcina principală constă intr-o nouă creștere a nivelului de trai material și cultural al poporului, pe baza unui ritm înalt

de dezvoltare a producției socialiste, a sporirii eficienței progresului tleh- nico-științific și a creșterii productivității muncii. In raport se arată că, în perioada următoare, va fi intensificată lărgirea surselor de materii prime și materiale autohtone, dezvoltată baza energetică prin utilizarea resurselor proprii de combustibil. în altă ordine de idei, vorbitorul a prezentat direcțiile principale ale activității tehnico-științifice ca unul din factorii hotărîtori în sporirea eficienței economice. în raport au fost subliniate, de asemenea, sarcinile sporite ce revin comerțului exterior.în ședința de vineri au mai luat cuvintul Albert Norden, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., Herbert Ziegenhahp. membru al C.C.. prim-secretar al Comitetului regional Gera al P.S.U.G., Heinz Ziegner, membru al C.C., prim-secretar al Comitetului regional Schwerin al P.S.U.G., Klaus Siebold, ministrul cărbunelui și energiei, precum și alți delegați. Congresul a fost salutat de reprezentanți ai unor partide de peste hotare.AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
Cuvîntarea reprezentantului RomânieiNAȚIUNILE UNITE 21 — Cores- pondentul nostru transmite : în ședința de joi după-amiază a Consiliului de Securitate al O.N.U., care dezbate punctul privind „Situația din teritoriile arabe ocupate de Israel ca urmare a războiului din 1967", au luat cuvintul reprezentanții Egiptului, Pakistanului. Panama și României.■ Prezenți nd poziția guvernului _ român in această problemă, aflată de mai mult timp in atenția Consiliului de Securitate, ambasadorul țării noastre la Națiunile Unite, Ion Datcu. a arătat că actualele evenimente tragice, care se multiplică in teritoriile ocupate și care sint consecință directă a stării de ocupație, subliniază urgența reluării negocierilor de pace în Orientul Mijlociu, pentru a se pune capăt acestei surse permanente de amenințări grave pentru pacea și securitatea internațională. România a dezaprobat și va Condamna, fără încetare ocuparea de teritorii străine, precum și politica și acțiunile represive împotriva poporului palestinean.în continuare, vorbitorul a subliniat că România consideră că Israelul.’ atit timp cit continuă să ocupe teritorii străine ca urmare a războiului din 1967. are obligația să .respecte normele de drept internațional referitoare la administrarea unor a- semenea teritorii de către autoritățile de ocupație. înființarea de colonii israeliene in zona ocupată repre-

zintă o violare a acestor norme și ca atare Consiliul de Securitate trebuie să ceară Israelului să înceteze măsurile prin, care se aduc atingeri ca- ’ racteristicilor fizice, demografice sau culturale ale teritoriilor ocupate, sau prin care se încearcă modificarea statutului lor. Soluționarea completă a situației din zonele ocupate, a a- rătat vorbitorul, nu poate fi realizată decit ca urmare a rezolvării politice a tuturor problemelor pe care Iq, pune conflictul din Orientul Mijlociu.După ce a reafirmat poziția de principiu a tării noastre în această problemă — vizind retragerea tuturor trupelor Israelului de pe . teritoriile ocupate și garantarea dreptului egal la existentă liberă al tuturor statelor din zonă, inclusiv a statului palestinean ce se va crea — ambasadorul român a arătat că țara noastră se pronunță cu fermitate pentru intensificarea acțiunilor concertate ale ■ statelor și ale O.N.U. pentru ajungerea la o reglementare politică în zonă. în conformitate cu interesele tuturor popoarelor Orientului Mijlociu, ale păcii și securității internaționale. O pace trainică nu/ se va putea însă instaura — a subliniat ambasadorul român in încheiere — fără soluționarea problemei palesti- nene, care se situează in centrul con-< flirtului. In consecință, reprezentan- tul poporului palestinean, adică O.E.P., trebuie să participe la toate eforturile de pace in zonă, inclusiv la Conferința de la Geneva.
T

ÎNCHEIEREA SESIUNII CONSILIULUI
MINISTERIAL AL N. A. T. O

Excelenței Sale Doamnei
SIRIMAVO BANDARANAIKE

Prim-ministru al Republicii Sri LarikaCu prilejul Zilei naționale a Republicii Sri Lanka. în numele guvernului român și al meu personal, vă adresez calde felicitări, urări de sănătate și fericire personală, iar poporului Republicii Sri Lanka succese tot mai mari pe calea progresului și prosperității țării.Am deplina convingere că prietenia și colaborarea dintre țările și guvernele noastre se vor întări necontenit, în toate domeniile de activitate.
MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

OSLO 21 (Agerpres). — La Oslo au luat sfirșit, vineri, lucrările sesiunii de-primăvară a Consiliului ministerial al Pactului nord-atlantic. care au durat două zile.în comunicatul final se arată că, trecînd in revistă tendințele din relațiile Est-Vest. participants au fost de acord că acestea sînt caracterizate de aspecte încurajatoare. în perioada următoare fiind necesară continuarea eforturilor în direcția destinderii și a identificării uiior măsuri practice de cooperare in domenii de interes comun. Relativ la Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, se subliniază necesitatea transpunerii în viață a tuturor părților și prevederilor acestui document.

păcii șio pondere conflictul

In pofida acestor aprecieri, comunicatul stabilește o serie de măsuri în domeniul militar care vizează continuarea politicii de înarmare a N.A.T.O., aflată în dezacord cu eforturile majorității țărilor europene în direcția destinderii, cooperării.In dezbaterile sesiunii însemnată a deținut-oanglo-islandez în problemele pescuitului. Ministrul de externe islandez a declarat, în termeni categorici, că în cazul în care Marea Britanie nu va hotărî retragerea navelor sale mili-* tare aflate in zona națională de pescuit a țării sale, guvernul de la Reykjavik va decide retragerea Is- landei din N.A.T.O. și lichidarea bazei militare a S.U.A. de la Keflavik.

WASHINGTON 21 — Corespondentul nostru transmite : Postul de radio american un interviu t Virgil Cândea, Asociației „România", lutionarea deplină a ționale in România".Subliniind unitatea porului român, bazată pe comunitatea de idealuri și interese, determinate de noua orinduire socială, vorbitorul a evidențiat. între a’ltele, participarea efectivă și activă a naționalităților la viața politică, socială și culturală a tării, reprezentarea lor justă și echitabilă în organele de conducere. Înlesnirile largi create pentru folosirea limbii materne, crearea consiliilor oamenilor muncii de diferite naționalități, dezvoltarea armonioasă, economică și industrială. a tuturor regiunilor țării, care creează tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate, posibilitatea de a se bucura de aceleași condiții de muncă și viață.

Iosip Broz Tito, PreședinteleR.S.F. Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, l-a primit pe Rashidi Kawawa, vicepreședinte al partidului Uniunea Națională Africană • din Tanganica (T.A.N.U.), vicepreședinte și prim- ministru al Tanzaniei. Au fost examinate probleme privind dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, precum și o serie de probleme internaționale actuale, o atenție deosebită fiind acordată pregătirilor pentru conferința la nivel înalt de la Colombo a țărilor nealiniate.

Președintele Ciprului, sr~ hiepiscopul Makarios, a declarat, intr-un interviu publicat vineri la Nicosia, că este gata să se intilnească cu conducătorii comunității cipriote turce „dacă aceștia consideră necesar".

W.N.Y.C. a transmis acordat de profesorul , secretar general al pe tema „So- problemei na-deplină a po-
Relațiile comerciale ale 

Argentinei cu țările socia
liste. In cadrul unei declarații făcute la Buenos Aires, secretarul ar- gentineăn pentru comerț, exterior, Alberto A. Fragirio, a evidențiat că relațiile comerciale ale Argentinei cu țările socialiste vor continua să se dezvolte. „In materie de comerț exterior — a declarat el — ne preocupă posibilitățile pe care le oferă piața externă și avantajele pe care ea le aduce țării". De altfel, a menționat Alberto Fraguio, Argentina dorește sporirea schimburilor comerciale cu toate țările lumii.

„Cosmos-819".In u.r.s.s. a fost lansat satelitul, artificial al Pă- mîntului „Cosmps-819", destinat continuării explorării spațiului cosmic.
wfc LA

PARIS

O concluzie majoră a conferinței franco-africane

Suveranitatea națională trebuie 
consolidată printr-o reală 
independență economicăLa Paris s-au desfășurat, recent, lucrările celei de-a treia conferințe franco-africane, la care au participat, șefi de state și de guverne, precum și miniștri — reprezen- tînd Franța și alte 19 țări francofone din A- frica și din Oceanul Indian.Subliniind oportunitatea și importanța unei atari reuniuni, într-o epocă în care tot mai multe state și popoare au devenit profund conștiente de necesitatea stabilirii unui nou tip de rela- a noi in-ții între națiuni, instaurării unei ordini economice ternaționale, observatorii politici și comentatorii francezi au remarcat faptul că lucrările au fost dominate tocmai de problemele de ordin e- conomic. „Majoritatea reprezentanților africani — scria în acest sens ziarul „LE MONDE" — consideră că în ciuda accesului țărilor lor Ia suveranitatea națională, accesul la o reală independență economică continuă să le fie refuzat". Cauzele acestei dureroase stări de fapt sînt multiple. La greaua moștenire lăsată de domi-

nația și exploatarea colonialistă, pe plan economic, social și cultural, s-au adăugat, în ultimii ani, diverse operațiuni și manevre neocolonia- liste, vizînd menținerea marilor interese ale imperialismului în această vastă regiune a lumii. Evenimente recente au marcat însă voința tot mai puternică a popoarelor africane de a-și hotărî de sine stătător destinele, de a-și consolida independența politică și economică — condiție indispensabilă a propriei dezvoltări, chezășie a unui climat de cooperare și pace pe continent.Reuniunea de la Paris a ilustrat tocmai aceste idei, parti- cipanții totodată imensul materii forță de care îl reprezintă tinentul african oferă premisele unei largi și active cooperări internaționale pe plan economic. tehnologic și științific, în cadrul respectării riguroase a independenței și suveranității naționale, a dreptului fiecărui popor de a-și alege.

în deplină libertate, orinduirea sa politică și economică. în acest context, comunicatul final consemna imperativul „excluderii oricărui amestec străin în treburile Africii, pentru a salvgarda pacea pe continent și a-i permite să-și consacre toate forțele in vederea dezvoltării, in beneficiul omului".Comentind rezultatele conferinței de la Paris, „Le Monde" a- precia că participarea tot mai largă a țărilor africane la circuitul cooperării mondiale este una din tendințele proeminente ale actualității. Pe de altă parte.NITE" lacunăsubliniind faptul rezervor prime și muncă că de de pe con-

„L’HUMA- consideră ca o a reuniunii faptul că nu au fost abordate unele probleme arzătoare ale continentului african, în primul rînd tuația țărilor fac parte din tegoria celor mai sărace, subliniind că „se impun in continuare măsuri hotărite pentru o schimbare economice nalc".
Paul
DIACONESCU

si- care ca-
veritabilă a ordinii internațio-

Consiliul O.N.U. pentru 
Namibia a exPrimat un protest hotărit în legătură cu măsurile brutale de represiune întreprinse de regimul rasist sud-african în Namibia, ilustrate, între altele, de condamnarea la pedeapsa capitală a doi activiști de frunte ai Organizației Poporului din Africa Aaron Mushimba și kongo. Consiliul a cerut eliberarea imediată și necondiționată a celor doi luptători pentru libertatea Namibiei și a condamnat din nou prezența ilegală a administrației Africii de Sud în Namibia.

Ziarele franceze nu au a- 
părut vineri’ ca urmare a grevei naționale de 24 de ore, lansată, joi seara, la chemarea federațiilor C.G.T. și C.F.D.T. din sectorul tipografic.

ficțiune de protest. Apro' ximativ 12 000 de studenți au ocupat, joi, clădirile a 11 colegii din Scoția, in semn de protest împotriva șomajului in creștere in rindul cadrelor didactice. Acțiunea a fost declanșată în urma publicării unor informații oficiale potrivit cărora 5 400 dintre absolvenți nu vor putea găsi de lucru.
Taifunul „Pamela"s a abă_ tut vineri asupra Insulei Guam, provocind mari distrugeri materiale și un număr neprecizat incă de victime. Viteza rafalelor de vint a a- tins 265 km la oră, ceea ce a avut ca efect doborîrea liniilor de tensiune, a stilpilor de telegraf și a copacilor în numeroase puncte ale insulei.

de Sud-Vest (SWAPO) — Hendrik Shi-

Se împlinesc astăzi patru ani din ziua cind Ceylonul, stat care după dobindirea independenței in 1948 și-a menținut un timp legăturile cu coroana britanică, s-a proclamat republică, reluin- du-și tradiționalul nume de Sri Lanka — „țara fericirii".Proclamarea republicii, acțiune istorică înfăptuită de guvernul Frontului Unit, condus de premierul Sirima- vo Bandaranaike, a dat noi impulsuri voinței întregului popor de a lichida rămășițele trecutului colonial de mai bine de patru secole și a racorda țara la ritmurile unor prefaceri înnoitoare, în. toate domeniile vieții econo- mico-aociale.In acest sens, actualul plan cincinal de dezvoltare, aflat în ultimul an de înfăptuire, include un șir de măsuri îndreptate spre consolidarea independenței economice, înlăturarea caracterului de monocultură al e- conomiei, trecerea la prelucrarea industrială a materiilor prime, sporirea, la export; a ponderii produselor prelucrate. Harta economică a țării a do- bindit noi „reliefuri", intre care se evidențiază fabrica de cauciuc și anvelope de la Kelany, oțelăria de la Orumola, fabrica de mașini-unelte de la Jakkola, fabrica de Îngrășăminte azotoase de la Sapugakande.Un riguros program de prospecțiuni geologice a scos la iveală existența unor importante zăcăminte de petrol în nord-vestul republicii, a căror punere in exploatare va asigura necesarul de petrol al țării pe o pe

rioadă apreciată, la cel puțin 100 de ani. In cadrul valorificării resurselor hidroenergetice, pe cursul rîu- lui Mahaveli a intrat in funcțiune o hidrocentrală cu o putere instalată de 900 de megawați.In principala ramură a economiei — agricultura — s-a încheiat prima etapă a reformei agrare, în cadrul căreia s-au distribuit peste 560 000 acri de pămint confiscat de la marii moșieri și s-au înființat peste 7 000 cooperative agricole, creîndu-se astfel premisele unei agriculturi intensive. Totodată, s-au luat măsuri pentru extinderea plantațiilor de ceai și cauciuc, cr și a suprafețelor cultivate cu orez — principalele articole de export ale țării. Este știut că în ce privește producția de ceai Sri Lanka se situează pe locul doi în lume. Se scontează că exporturile de ceai vor crește în continuare, ca urmare a naționalizării celor 10 societăți de producere și desfacere a ceaiului controlate de corporația engleză „Colombo Commercial".Pe plan extern, guvernul tinerei republici desfășoară o politică de nealiniere, de a- părare a independenței naționale și a suveranității, de extindere a legăturilor cu toate statele lumii. Grație acestei politici, a sporit prestigiul de care se bucură Sri Lanka pe arena internațională, o dovadă e- locventă in acest sens constituind-o alegerea capitalei țării, Colombo. ca loc de desfășurare a reuniunii la nivel înalt a țărilor

nealiniate — prevăzută pentru luna august a acestui an.O evoluție continuu ascendentă au cunoscut in ultimii ani relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Sri Lanka. Acordurile existente între țările noastre au favorizat creșterea schimburilor comerciale, extinderea cooperării economice și tehnice — o concretizare a acestei conlucrări fiind complexul de prelucrare industrială a lemnului, construit de România în Sri Lanka.Un moment important în impulsionarea legăturilor dintre cele două state l-au constituit vizita întreprinsă de premierul Sirimavo Bandaranaike la sfîrșitul anului 1974 în țara noastră, convorbirile avute cu președintele Nicolae Ceaușescu, cu primul ministru al guvernului, Manea Mănescu. Peste puține zile, la rîndul său, șeful guvernului român va fi oaspete al Republicii Sri Lanka, eveniment care va contribui, fără îndoială, la consolidarea pe mâi departe a colaborării dintre cele două țări.Corespunzlnd întru totul intereselor popoarelor celor două țări, dornice ■ în e- gală măsură în accelerarea ritmului dezvoltării, în promovarea progresului și bunăstării, un asemenea curs se înscrie, totodată, ca o contribuție importantă, la cauza statornicirii u- nei noi ordini politice și economice mondiale, la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.
Ioana BĂRBAT

De pretutindeni

Accident* ^ren pasaser* s-a ciocnit vineri cu un tren de marfă la 30 km de Tokio. Accidentul a cauzat rănirea a 37 de persoane. Traficul feroviar a fost întrerupt timp de mai multe ore.
U. R. S. S.

Ajutor populației sinistrate 
in urma cutremuruluiMOSCOVA 21 (Agerpres). — C.C. al P.C.U.S. și Consiliul, de Miniștri al U.R.S.S. au adoptat o hotărîre privind acordarea urgentă a ajutoarelor necesare populației care a avut de suferit de pe urma cutremurului ce a afectat, la 17 mai, o serie de zone ale Asiei Centrale sovietice, în Uzbekistan, Tadjikistan și Turkmenia. In zonele respective au fost trimise alimente, medicamente și corturi și au- fost adoptate măsuri de asigurare pentru populația sinistrată a condițiilor de trai. Totodată, pentru lichidarea urmărilor seismului, în regiunile calamitate au fost trimise e- chipe de constructori, unități militare și numeroase utilaje și mijloace de transport. .

★Epicentrul cutremurului a fost situat la 70 kilometri nord de așezarea Gazli, din Uzbekistan, unde au fost, practic, distruse toate locuințele. precum și clădirile cu destinație administrativă și comercială, peste zece mii de locuitori din zonă rămî- nînd fără adăpost.' Cîteva persoane și-au pierdut viata, iar altele au fost rănite. La Buhara, minunatele monumente de arhitectură ale trecutului au rezistat seismului, , dar numeroase locuințe și întreprinderi din a- cest oraș și din alte așezări urbane din zona Buharei au fost distruse sau au suferit stricăciuni. Cutremurul a provocat daune considerabile și în Tadjikistan și Turkmenia, unde, de asemenea, au căzut ploi torențiale. Și aici, în zonele calamitate, au fost înregistrate victime.

• CONTROVERSĂ ... 
SHAKESPEAREANĂ. La Strat- ford-on-Avon s-a reaprins o veche dispută : custozii așezămîntului care are sub grija sa casa natală, a lui Shakespeare doresc să demoleze cîteva' case vechi alăturate, pentru a extinde clădirea centrului cultural care poartă numele marelui bard și pentru a crea spațiul necesar parcării autobuzelor cu vizitatori. Primăria respinge — pentru a doua oară — argumentele de rentabilitate turistică, considerînd inacceptabilă dărimarea unor case de valoare istorică — una datind chiar din timpul vieții lui Shakespeare — ceea ce ar altera în mod ireparabil un ansamblu arhitectural păstrat de Secole.

• ÎNAPOI LA TRAMVAI.Consiliile municipale din nouă mari orașe ale Franței, printre care Lyon. Bordeaux, Toulouse, Grenoble, au hotărît să introducă, înce- pind cu 1978, din nou tramvaiul,' socotind că este mijlocul de transport în comun cel mai economicos, în afară de aceasta, tramvaiul, spre deosebire de autobuze, nu poluează atmosfera. Problema reintroducerii tramvaiului este studiată, in prezent, și de Consiliul municipal al Parisului.
• ANGAJARE IN APĂ

RAREA NATURII. Celebrul comandant Cousteau întreprinde în prezent, în S.U.A., o intensă campanie de apărare a mediului înconjurător, îndeosebi a mărilor, în cadrul așa-numitelor „Involvement Days" (Zilele angajării), la manifestațiile organizate în acest scop participind zeci 'de mii de prieteni ai naturii. în cursul unei asemenea manifestații organizate la Lakeland, peste 5 000 de persoane și-au pus semnăturile pe o petiție în lungime de... 50 de metri, care cheamă autoritățile din statele Georgia, Alabama și Florida să ia măsuri de apărare a surselor hidrografice împotriva poluării.

• ...UȘOR CA FULGUL. Un ceas miniatură, considerat unic în genul său, a fost prezentat de curind la Tirgul internațional de la Basel. Avind diametrul de 20.4 mm și grosimea de 1,2 mm, el cîn- tărește doar două grame, deși conține nu mai puțin de 250 de piese. Spre deosebire de ceasurile tradiționale, la care rotițele sînt fixate la capete de axuri prevăzute cu rubine ce au rolul de pivot, in cazul noului tip de ceas, rubinele au dispărut. un singur capăt al axului pivotind pe un rulment cu bile, atît de mic incit necesită o lupă pentru a putea fi văzut.
• CU BALONUL PESTE 

ATLANTIC. Pilotul american Karl Thomas a anunțat că va încerca să traverseze Oceanul Atlantic cu un balon. în cazul în care condițiile meteorologice vor fi favorabile, decolarea va avea loc la 15 iunie, la New Jersey, iar dacă tentativa va reuși, pilotul nădăjduiește să ajungă pe calea aerului la Paris in decurs de 3—7 zile. Pînă in prezent au avut loc nouă tentative de traversare a Oceanului Atlantic cu balonul, prima fiind înregistrată în anul 1873. Nici una nu s-a soldat cu succes.
• MUTAȚII ANTROPO- 

METRICE. Măsurătorile antro- pometrice efectuate, anul trecut, in rindul elevilor de școală din Japonia au confirmat procesul de dezvoltare fizică accentuată a adolescenților. Așa. de exemplu, în comparație cu situația existentă acum două decenii, un băiat de 14 ani măsoară cu 10.5 cm mai mult și are 8,3 kg în plus ; la rindul ei, o fată de 17 ani este mai înaltă cu 3,1 cm și cîntărește cu 2,4 kg mai mult decit o fată de aceeași virstă in urmă cu 20 de ani. Și o constatare mai puțin îmbucurătoare : peste 90 la sută din elevii niponi suferă de afecțiuni dentare. .
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