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CONSILIILE AGROINDUSTRIALE
Examenul campaniei de primăvară — 

imbold pentru îmbunătățirea activității 
acestor noi organisme de conducere a agriculturii

Campania agricolă de primăvară se apropie de sfirșit. Au mai rămas de semănat ultimele suprafețe cu porumb și soia, îndeosebi in unitățile agricole din județele din Moldova și Transilvania, unde condițiile climaterice au făcut ca această lucrare să se termine mai tîrziu. Se încheie in acest fel un prim examen mare amploare și semnificație al «> nsiliilor unice agroindustriale, constituite la începutul acestui an pe baza hotăririi plenarei C.C. al P.C.R. Cum se știe, potrivit normelor de organizare, acestor organisme le revine sarcina coordonării unitare și folosirii judicioase a tuturor mijloacelor mecanice și a forței de muncă de pe raza lor de activitate în scopul executării la timp și în cele mai bune condiții a tuturor lucrărilor agricole, cerință esențială pentru obținerea producțiilor mari prevăzute în acest an. Care sînt principalele concluzii ce pot fi desprinse din această primă confruntare a consiliilor unice a- groindustriale cu realitățile practice ale muncii cîmpului ?O primă concluzie — capacitatea organizatorică a majorității consiliilor unice agroindustriale s-a afirmat din plin, cu bune rezultate. între alte argumente il vom alege pe cel mai semnificativ : perioada relativ scurtă, mult mai scurtă decît în alți ani, in care au fost efectuate lucrările in campania de insămințări. Și a- ceasta in pofida condițiilor climaterice neprielnice care ‘au obligat la multe stagnări. Or, tocmai aceste condiții mai dificile au probat din plin capacitatea organizatorică a consiliilor agroindustriale, viabilitatea și superioritatea acestei forme de conducere și organizare a agriculturii. Manifestindu-și activ inițiativa și competența incă din primele zile de la constituire, numeroase conduceri de consilii agroindustriale au acționat cu fermitate pentru pregătirea exemplară a campaniei agricole de primăvară, iar pe parcursul desfășurării acesteia au dat dovadă de mobilitate in repartizarea și folosirea mijloacelor tehnice. Un asemenea mod de organizare unitară a muncii a făcut cu putință ca în unitățile agricole din consiliul agroindustrial Cujmir — Mehedinți, aproape 50 la sută din însămînțările de primăvară să se execute printre „ferestrele" ploilor, prin concentrarea mijloacelor mecanice pe solele nisipoase sau cu expunere sudică. în competiția cu timpul și confruntindu-se cu capriciile vremii, mecanizatorii din consiliile agroindustriale Movila și Tăndărei, județul Ialomița, Biharia, județul Bihor. Mircea Vodă și Remus Opreanu, .județul Constanța, Mah- mudia și Valea Nucarilor, județul Tulcea. au ciștigat aproape jumătate din campania așa-zis bună de semănat. situindu-se printre primii pe județ și pe țară, care au raportat încheierea insămințărilor de primăvară. Sint numai citeva din sutele de exemple care ilustrează valențele ' reale ale inițiativei și capacității de organizare ale consiliilor agroindus-

triale, ale contribuției lor la buna desfășurare a campaniei agricole primăvară.Sectoarele unice de mecanizare adus o contribuție hotărîtoare la xecutarea lucrărilor de sezon, dovedind, încă la acest prim și greu examen al muncii cîmpului, că pot îndeplini cu bune rezultate atribuțiile importante ce le revine în agricultura noastră. Enumerînd în ordinea importanței elementele calitative, care detașează activitatea acestora de aceea din vechile condiții de divizare a mijloacelor mecanice pe cele două sectoare ale agriculturii noastre socialiste, în primul rînd se evidențiază folosirea mai bună a tractoarelor și mașinilor agricole. în numai 10 din județele țării, care au încheiat printre primele însămînțările, indicele de folosire a tractoarelor în zilele normale de lucru a fost cu 20 la sută mai mare decît anul trecut. Multe stațiuni de mecanizare au organizat schimburi de noapte la pre-

deau e-
gătirea terenului, fără a mai vorbi de cele care au trecut la generalizarea schimburilor prelungite. De asemenea, în numeroase stațiuni pentru mecanizare din județele Ialomița, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța și Timiș au fost create și au funcționat cu bune rezultate formații specializate de mecanizatori, care au executat intr-un flux de muncă închis și la un nivel calitativ superior toate lucrările impuse de agrotehnica avansată.întrajutorarea constituiej una din acțiunile importante care a ridicat pe o treaptă superioară forma nouă de cooperare în producție intre unitățile agricole. A fost pentru prima dată cind în folosirea tractoarelor a primat criteriul stării terenului și nu cel al repartizării lor pe unități. în unele județe — Tulcea, Teleorman — această acțiune a depășit cu mult limitele unui consiliu agroindustrial, cuprinzînd, încă din primele zile ale

Insămințărilor, zone care angrenau mai multe stațiuni de mecanizare.Aceste aspecte de ordin calitativ din activitatea consiliilor agroindustriale ilustrează din plin superioritatea cadrului nou, superior de organizare creat prin constituirea acestor organisme, eficiența măsurilor stabilite de conducerea partidului pentru perfecționarea formelor organizatorice și structurilor de conducere a agriculturi) noastre socialiste. în același timp, s-a evidențiat șl de această dată adevărul potrivit căruia superioritatea cadrului organizatoric nou nu se manifestă automat, ci implică in mod necesar eforturi și preocupări continue de perfecționare a activității, un stil de muncă nou in concordanță cu cerințele tot mai complexe legate munca acestor organisme, arătat că unele consilii industriale nu au acționat
deTrebuie agro- ca me

(Continuare în pag. a V-a)

ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
Situația lucrărilor la ziLucrările de întreținere a culturilor se desfășoară cu intensitate. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii diul acestor și Industriei Alimentare, ieri, 10 mai. sta- lucrări se prezenta astfel :

DE ZAHĂR a fost prășită mecanic

23 la sută din suprafețe,
SFECLA

pe 62 800 hectare
iar manual pe 148 650 hectare — 55 la sută.
în unitățile agricole din județele Dolj, 
Teleorman, Ialomița, Buzău, Dîmbovița 
incheiat prima prașilă la sfecla de zahăr.

FLOAREA-SOARELUI : prima prașilă 
executată mecanic pe 147 750 hectare — 28 la 
sută din suprafața cultivată și pe 76 900 hectare — 
15 la sută din prevederi — manual. Cele moi 
mari suprafețe au fost prășite mecanic în unitățile 
agricole de stat și cooperatiste din județele Vrancea, 
Buzău, Olt, Ialomița, Prahova și altele.Printr-o temeinică organizare a muncii, formațiile de mecanizatori și cooperatori trebuie să asigure realizarea vitezelor zilnice la prășit, urmărind, totodată, executarea unor lucrări de cea mai bună calitate.

In pagina a 111-a : Raidul nostru in ju
dețul Ialomița.

Pe ogoarele cooperativei agricole din comuna Radu
Vodă, județul Ialomița, mecanizatorii de la S.M.A. 

Plevna execută cu grijă prășitul sfeclei de zahărFoto : S. Cristian

PRIMIRl LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Trimisul special al televiziunii spaniolePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, joi dimineața, pe Pedro Gonzalez Martin, redactor-șef, tri mis special al televiziunii spaniole.La primire au luat parte Constantin . Mitea, redactor-șef al ziarului „Scînteia", și Eugen Florescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R. Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceausescu a acordat un interviu pentru televiziunea spaniolă.

Ambasadorul Republicii Democratice Sao Tome și Principe 
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditarePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit, joi, pe Flavio Quaresma Pires DoS Santos, care și-a prezen

tat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Demo
cratice Sao Tome și Principe în țara noastră. (Continuare in pagina a V-a).

Azi, despre:

CORECTITUDINE
Informarea exactă, cinstită

fotă de interesele obștii
> >

obligație față de partid,

Cunoașterea temeinică a 
realităților — element esen
țial al activității de condu
cere prea bine — importante documente ale P.C.R. din ultimul deceniu și jumătate au reliefat cu pregnanță acest adevăr — că exacta, temeinica, aprofundata cunoaștere a realității reprezintă, in concepția partidului nostru, un element definitoriu al exercitării în condiții optime a rolului său de forță politică conducătoare în societatea românească contemporană. Tocmai cunoașterea corectă a situațiilor și problemelor concrete permite elaborarea, formularea unei politici realiste menite să ducă la rezolvarea lor, la mersul înainte al întregii societăți. Această cerință este valabilă nu numai la nivel central, ci și pentru fiecare comitet de partid județean, municipal, orășenesc, comunal, de sector, din întreprinderi, instituții, unități socialiste ale agriculturii, pentru fiecare organizație de bază, indiferent în ce domeniu activează. deoarece numai o informare corectă, veridică poate permite luarea măsurilor celor iriai adecvate, in ' deplină cunoștință de cauză.Precum se vede, cunoașterea exac- ,tă a realității constituie, in fond, o necesitate obiectivă impusă de buna funcționare a întregii activități organizatorice și politico-educative a organizațiilor de partid ; in ireductibil contrast cu aceasta, se poate spune cu deplină îndreptățire că. acolo unde nu se cunosc precis realitățile, se creează teren pentru decizii nefondate, care pot avea urmări nedorite.Totodată, informarea stituie un imperativ etic tal, derivînd din faptulnostru este un partid al cinstei și onoarei, căruia nimic nu-i poate fi mai străin trunchierea marea sau Este bine principiile i (Iul etic a partidului asupra aspectelor, pozitive ori negative, din viata fiecărui colectiv, aceasta reprezentînd. de altfel, o îndatorire statutară a oricărui comunist, izvorînd nemijlocit și firesc din obligațiile ținutei nio- rale ireproșabile a comunistului in muncă și in relațiile sociale.

Realismul deciziilor se 
întemeiază pe exactitatea 
informării FireSte> metoda cea mai directă de a cunoaște situația și problemele unui colectiv de muncă sau unei așezări umane este contactul direct cu realitățile respective. Un insuflețitor exemplu oferă și in această direcție activitatea stăruitoare pe care o desfășoară secretarul general al partidului, aflat mereu in mijlocul oamenilor muncii de la orașe și sate, cu care se consultă necontenit in vederea soluționării cit mai judicioase a problemelor dezvoltării sociale.O importanță deosebită au, în același timp, rapoartele, dările de seamă. bilanțurile statistice etc., adică toate acele documente care — in măsura în care reflectă cu exactitate realitatea — au menirea de a servi drept oglinzi fidele ale situației existente, ajutînd la înțelegerea problemelor apărute la un moment dat intr-un colectiv sau intr-un sector de muncă. Informarea precisă și corectă asigură nu numai cunoașterea aprofundată a realității, ci și realismul deciziilor și, Ia urma urmelor, înșiși eficiența acestora. Desigur, aeeasia impune ca obligație partinică ‘ fundamentală din partea celor' ce întocmesc rapoarte și dări de seamă să nu acopere sau escamoteze stările de lucruri negative, oricît ar fi de neplăcute pentru ei ; in definitiv, aducerea lor la cunoștința colectivelor de muncă, ca și a forurilor superioare de partid și de stat, reprezintă

unul dintre mijloacele cele mai importante pentru soluționarea problemelor — in timp ce acoperirea sau escamotarea lipsurilor și neajunsurilor frustrează societatea, favorizează persistența unor carențe, se răs- frînge negativ, ca într-un cerc vicios, și asupra altor unități, a căror aprovizionare tehnico-materială suferă de pe urma contractelor neonorate, a unor furnituri intir- ziate, ceea ce determină un lanț d« pierderi materiale și financiare.
Păgubitoarele consecințe 

ale unor denaturări. °aseme- nea situație s-a creat, de pildă, anul trecut — ca urmare a denaturării datelor de producție — la întreprinderea de exploatare industrială a agregatelor minerale i pentru construcții din Alba Iulia; numai într-una din lunile anului 1978 s-a raportat centralei de specialitate un plus fictiv de producție de 20 300 metri cubi balast la exploatarea Bradul-Olt, în timp ce la exploatarea Lancrăm in evidențele contabile figura un stoc de producție ’obținută,,cu p< ;Je 50 000 metri cubi mai mare decît ,cel existent iii acel moment in depozite. Denaturări similare s-au înregistrat, in cursul anului trecut, și la Fabrica de mobilă din Codlea: pe baza unor sesizări venite
Victor BtRLĂDEANU

(Continuare în pag. a IV-a)

corectă con- fundamen- că partidul CLASICII-CONTEMPORANII NOȘTRI■
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poșta, aici — o sală polivalentă...". Desena cu 
și repeziciune, așezind in spațiu profilul ora- 

• miine. Cei doi veterani ascultau, priveau de- 
totul ii cucerea treptat pină cind au început 
și ei în „joc" (exact I părea un joc de-a ima-I

la masă, primarul orașului Lupeni, directo
ri doi dintre invitații lor, pensionari iluștri

Ședeau 
rul minei 
ai localității, un fost director al minei și un fost mi
nistru. Veteranii participaseră la o consfătuire la care 
fuseseră rugați să-și spună și ei părerea, făcînd apel 
la experiența lor, cu privire la unele probleme de 
viitor ale minei. Acum, după consfătuire, discuția se 
mutase pe un alt plan (totuși apropiat de primul): 
viitorul orașului.

Tovarășul primar, însuflețit dintr-o dată atunci cind 
unul din invitați a intrebat cum se va dezvolta in con
tinuare localitatea, a început să vorbească despre un 
oraș, parcă altul decît cel de azi. Ochii ii luceau

intr-un fel anume, cuvintele desenau imagini concrete. 
Spunea că orașul se va extinde dincolo de'cartierul 
Victoria, spre Vricani. Că Jiul se mută puțin din albia 
lui ca să facă loc unor noi construcții... La un moment 
dat a scos un pix și, pentru că altă hîrtie nu avea la 
indemină, a început să deseneze pe un șervețel de 
masă. Trasa străzi și alei, poduri peste Jiu, desena 
blocuri de locuințe și școli, magazine și parcuri, un 
patinoar... „Aici o să fie o policlinică și. vedeți, in 
spațiul dintre blocuri o să fie un liceu... Toată valea 
o să fie, practic, un nou oraș. 2 000 de apartamente... 
Aici — ; 
precizie 
șului de 
senul și 
să intre 
ginația).

Dacă un om din alte timpuri sau chiar de prin altă 
parte a lumii s-ar fi aflat de față ar fi crezut că cei 
patru, intr-adevăr, se joacă ori au căzut intr-o visare 
platonică — simptom destul de grav pentru virsta lor — 
și, poate, i-ar fi aeplîns.

Noi însă, cei ce asistam, fiind oameni ai prezentului 
și ai acestui pămint, ii priveam ca pe oameni normali 
ce sînt. Știind că nu un vis era, ci unul dintre cele 
mai obișnuite momente ale vieții noastre, cind viitoru
lui i se desenează chipul, după cele mai concrete pre
viziuni. Pentru că și chipul de azi al Lupenilor era, 
în urmă cu 15 ani, de exemplu, tot o asemenea ima
gine ce se năștea in închipuirea — fierbinte, dar rea
listă — a minerilor din Valea Jiului.

Cind asemenea oameni visează frumos, căutați în
truchiparea acestor vise în viitorul nu tocmai înde
părtat.

i decît tăinuirea sau adevărului, dezinfor- denaturarea realităților, cunoscut că unul dintre esențiale înscrise în Co- este informarea exactă
Operele mari
nu au vîrstă

REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

Cetatea

a Iașiului
Am privit Valea Adîncă de pe Cetățuia, de la Hlincea, din șoseaua care leagă Vasluiul de Iași, sau din vagoanele trenurilor care gonesc pe magistrala feroviară a Bucureștilor. înt.r-0 zi am simțit o schimbare. Movilele de dincolo de apele Nicoli- nei dispăruseră. în gara Ciu- rea — forfotă neobișnuită. Se descărcau buldozere, se in- cârcau camioane cu balast și nisip. Gemeau sub greutatea sacilor de ciment remorcile conduse de tractoriștii abia ieșiți din școală.Apoi, șantierul a devenit o realitate. Au venit hidrotehnicienii. A început regularizarea pîrîului Nicolina. S-a deviat calea ferată. Ca din pămint au apărut halele, halele acestui gigant al industriei românești, care va produce, potrivit modernului concept al integrării producției, fontă, oțel și utilaje de mari dimensiuni, linii întregi ale unor fabrici complexe. Combinatul de utilaj greu va fi o expresie elocventă a potențialului la care au ajuns construcțiile de mașini în

noastră. Aici se vor tur-
l ml

țarana, pentru prima oară la noi, piese din fontă de 80—100 de tone, piese de oțel de peste 200 tone ; aici se vor realiza piese forjate de peste 180 de tone. Tehnologiile vor fi Ja nivelul acestui sfirșit de secol XX.în vara anului 1976, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, inaugura lucrările acestui important'obiectiv al cincinalului. Ieșenii s-au angajat atunci să realizeze inainte de termen construcția combinatului.Astăzi, pe Valea Adîncă, devenită platforma cetății de foc a Iașilor, se aude distinct sunetul creației industriale. Oamenii Iașiului țin să-și onoreze cuvîntul dat. Două hale, cea de utilaj metalurgic și cea de mecano-sudură au intrat în producție inainte de termen. Se lucrează intens ■ în turnătoria de fontă. în această vară se va da în folosință încă o hală de utilaj metalurgic. Se desfășoară din plin lucrările la turnătoria de oțel, la oțelăria electrică, la

sculărie, la prima forjă grea. ...La turnătoria de fontă, focul la primul cuptor s-a aprins cu mult mai devreme. Intru in hala uriașă. Miroase precum in gările de odinioară, unde zăceau stive de zgură ; aparatele de sudură încă mai spintecă cu fulgerele lor înălțimile halei. Te uiți mai bine și în capătul ei zărești cuptoarele ; de la distanța asta ai putea spune că ai în față niște cuptoare de piine, atita doar că ușița nu-i jos, deasupra vetrei. Fumul iese pe horn ca dintr-o casă. Uriașe tablouri electronice pîlpîie roșii, albe.„Cei mai mulți menii de aci, mi aproape 90 la sută, se întîl- nesc pentru prima oară cu această meserie. Avem între noi și două fete, pe Maricica Gorgan și Elena Ciobanu, care se formează ca operatori la melanjoare. De fapt, prezența fetelor nici n-ar trebui să surprindă. La noi, accentul nu mai cade pe forța fizică. Totul este automatizat.Aici, în turnătoria de fontă

din pupiledintre oase spune,

nu se mai aruncă cu lopata in cuptor. Agregatele în care se plămădește fonta sînt cuptoare electrice. Avem norocul de a fi atras aici cîțiva oameni cu experiență, cum e maistrul șamotor Nicolae Pletoianu, secretarul organizației de partid, care a lucrat ani mulți în marile centre siderurgice. El a pus la punct, de pildă, o nouă metodă de ștampare. E un om căruia nu trebuie să-i spui de două ori un lucru ca să-l facă".Toate acestea le-am aflat de la inginerul Viorel Fo- dor. Un mare îndrăgostit de meseria lui. înainte de a veni la Iași a fost asistent la Institutul politehnic București, la Facultatea de metalurgie. Viorel Fodor e chemat să meargă lingă cuptor. Eu plec în căutarea strului . 'îl găsesc așteptînd cu cordare, care
mai- șamotor Pletoianu. încă un topitor se pregătește pentru

Grigore ILISE1
(Continuare în pag. a II-a)

— și nu că indi-

instanța va putea să o certitudine unora din a-'

Ne-am începe discuția cu o întrebare din cele mai simple. Ce anume îl desparte pe un clasic al literaturii noastre — și de fapt al oricărei alte literaturi — de un scriitor din trecut, să-i spunem neclasic ? Se va răspunde imediat s-ar greși —cele diferențierii trebuie căutat în decalajul de valoare. Am dori însă să vedem și care este coeficientul de certitudine pe care îl cuprinde un asemenea decalaj. Cu excepția cazurilor mult prea evidente — atit in bine, cit și în rău — limita dintre valoare și non- valoare rezultă, la prima vedere, destul de incertă și de relativă. Așa se și explică numeroasele divergențe ale aprecierilor intre critici sau cronicari literari deopotrivă de dotați și de experimentați.Numai timpului confere absolutăprecierile critice de început. Timpul va ști să aleagă aurul din nisip, avind ca instrument al selectării gradul de receptivitate a generațiilor viitoare, in speță a celor de astăzi. Scriitorii din trecut care merită numele de clasici vor fi considerați ca atare numai fiindcă ii simțim contemporani cu noi. Ceilalți au murit odată cu epoca lor. Ei pot fi priviți, in toată puterea cuvîntu- lui, vechi. Clasicii, dimpotrivă, * sînt invariabil noi, venindu-ne în întîmpinare mesaj proaspăt.Am chiar nume marii mai tualitate decît de vremea sa. Noi deținem mijloacele de a-1 cuprinde mai amplu și

drept scriitorimereu cu unspuneputea mai mult, și a-' că oricare din noștri clasici este apropiat de ac

a-1 pătrunde mai intens decît cei ce au trăit alături de el, constatarea răminind la fel de valabilă chiar dacă aceștia au fost oameni de un incontestabil prestigiu și de o mare autoritate în cultură. Nu poate fi, de- aceea, surprinzător că George Călinescu l-a simțit mai temeinic și mai din adine pe Eminescu decît cum il simțise Maiorescu. Aceasta nu înseamnă că ultimul menționat ar fi mai
Edgar PAPU

puțin dotat decît primul, ci doar mai puțin contemporan cu cel pe care l-a descoperit și l-a protejat cu devotament pină la șfîrșitul vieții.Recunoaștem că afirmația de mai sus sună mai mult decît paradoxal, aproape șocant și provocator. Ea pare să sfideze un elementar bun simț în judecată. Cum adică ? Cel care — înzestrat cu un discernămînt critic și cu o intuiție psihologică extrem de dezvoltate — a trăit ani întregi alături de poet să fi fost mai puțin contemporan cu el decit unul care s-a născut cu un deceniu după ce autorul Luceafărului s-a stins ? Această întrebare indignată apare în totul prin revolta comun care firească simțului o propulsează. Și totuși nu putem spune că ar fi și îndreptățită.Discuția cere, desigur, o precizare. Voim in esență să spunem că, tre, tea arată atit ca aceea pe care am numi-o contemporaneitate științifică — a-

in vederile noas- contemporaneita- empirică nu se nici pe departe de semnificativă

desea postumă prin însăși forța lucrurilor. Ba chiar prima o și obnubilează adesea pe cea din urmă, așa cum văzul exterior ii poate acoperi pe cel lăuntric, care merge direct în registrul conștiințelor, în general, un contemporan al persoanei, dar nu și al ideilor sau al volumului integral de trăire, pe care il cuprinde scriitorul, nu poate să înregistreze întreaga hartă a creației sale. El zărește și spații albe, neutre, nedeslușite sau echivoce pe o asemenea hartă. Numai văzul viitorului va distinge limpede alfabetul moral cu care se află scris conținutul acelor spații.Nu trebuie, totuși, nici să abuzăm de sloganul „poetului nedreptățit" sau al „poetului neînțeles" din trecut, care așteaptă un verdict justițiar din partea viitorului, în speță de la judecata zilelor noastre. Există și clasici care s-au văzut supraelogiați în vremea lor, cum a fost cazul lui Alecsandri, a- cest venerat „rege al poeziei". în privirea unei personalitățimultilaterale și multi- prezente, care stăpi- nește nu numai prin poezie spiritul unei epoci, respectiva contemporaneitate empirică se arată dispusă să-i confunde atitea alte contribuții cu cea strict poetică. Așa s-a intim- plat și cu Alecsandri. Numai noi deținem mijloacele de a-1 prețui exclusiv acolo ni se ca un tr-un cei ce îl proslăveau in vremea sa nu l-au înțeles.Nu este mai puțin adevărat că unii cla-

ea poet, unde simțim că adresează nouă contemporan in- limbaj pe care

(Continuare 
in pag. a IV-a)
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TaptuG 
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Premieră

' la Delfinariu ’
Iln aceste zile, la Delfinari-.il I 

din Constanța au loc ultimele 1 
repetiții înaintea deschiderii sta- .

Igiunii estivale. Anticipind pre
miera — care va constitui un ' 
punct de mare atracție pentru

Itoți oaspeții litoralului — direc- I 
torul complexului muzeal de | 
științele naturii Constanța, ingi
nerul Marcel Stanciu, promite >

Ică programul din acest an va fi 
cel mai bogat și mai variat de • 
pină acum. El cuprinde acro-

Ibații acvatice, focuri ingenioase, I 
probe la diferite aparate. Exis- I 
tă și o surpriză a surprizelor :

I concert vocal susținut de cei 5 I 
delfini, care interpretează cu I 
aplomb un repertoriu dificil. Ga- ’ 
ranția calității spectacolului : .

Itoți componența ansamblului au 
..absolvit" cu brio cel de-al trei- • 
lea an de... studiu la Delfinariu.

I Succes interpreților. Petrecere I 
plăcută spectatorilor !

Vreți să vă mutați mai repede în casă nouă ?
Păți o mînă de ajutor constructorilor!

Vă prezentăm: EXPERIENȚA CRAIOVEANĂ
In urma apelului făcut în coloanele ziarului „Scînteia", clnd am prezentat experiența Consiliului popular al municipiului Constanța — de a se realiza, prin intermediul ziarului nostru, un schimb de experiență in antrenarea cetățenilor la construcția de locuințe — am primit pină acum mai multe invitații. Una dintre ele aparține tovarășului Ștefan Negreț, primarul municipiului Craiova : „Vă invităm să veniți la Craiova atit pentru că și noi sîntem preocupați de a găsi soluții cit mai eficiente pentru a grăbi ritmul construcțiilor, pentru a antrena cît mai activ și populația la realizarea acestora, cît și pentru că unele din măsurile și inițiativele noastre pot întregi schimbul de experiență ce se realizează, prin intermediul „Scînteii", în domeniul construcțiilor de locuințe".

| Noroc bun
Moment emoționant la Exploa

tarea minieră Deva. Numeroși 
ortaci, abia teșiți de la lucru din 
adincurile pămintului, au rostit, 

I intr-un glas, tradiționalul salut 
al minerilor : „Noroc bun 
L-au rostit de trei ori, pentru 
trei mineri care au ieșit la pen- 

Isie : P. Groza, șef de brigadă ;
Otto Watz, tehnician; Liviu 
Mircea, maistru principal. Toți 
trei au lucrat in subteran intre 
27 și 37 de ani fără întrerupere 
și fără absențe. Mulți dintre cei 
prezenți la festivitate au fost 
„dădăciți", crescuți și formați de 
cei trei veterani la școala mun
cii din subteran.

Au fost înminate — tot după 
tradiție — trei bastoane și trei 
lămpi de miner, odată cu urarea j de „Noroc bun cu sănătate !“

„Bucuria 
’ copiilor"
IEste denumirea cofetăriei-ci- 

nematograf inaugurată la parte
rul unui bloc de pe bulevardul 

I„1848“ din Tirgu Mureș. Poate 
că n-am fi stăruit asupra ei dacă 
reșpectiva unitate n-ar fi fost...

I originală. Pe lingă vizionarea 
unor filme specifice virstei lor 
(nu de puține ori precedate de 
recitaluri de versuri sau alte ac
țiuni educative), micilor specta
tori li se oferă și cite o prăji
tură sau alte dulciuri, la alegere, 

I incluse in costul biletului. Încă
din primele zile, originala cofe- 
tărie-cinematograf a fost luată, 
pur și simplu, cu asalt de sute și I, sute de copii. Cineva observa :
„lată o inițiativăi.. delicioasă și 
educativă".

Intr-adevăr !

Cînd 
telegraful 

I se distrează
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Un băiețel, pe nume Horia 
Petrea din Zalău, strada Crișan 
nr, 80, a împlinit 5 ani (mulți 
inainte !). Cu prilejul aniversă
rii, a primit din partea bunicilor 
săi din orașul Victoria □ tele
gramă de felicitare, dar cu urmă
torul text, pe care-l reprodu
cem... textual : „Dragii noștri, 
cu ocazia împlinirii a 50 ani de 
la căsătorie, vă dorim La mulți 
ani".

O telegramă, care i-ar fi prins 
bine peste vreo 70 de ani. adică 
in anul 2049 ! Să trăim pină a- 
tunci și să vedem dacă poștașii 
vor fi tot atit de... poznași ca in 
1979 !

N-a știut de
9

glumă...
Unui tinăr însurățel din comu

na Livada (Satu Mare) i s-a 
făcut poftă să mănince două ouă 
făcute... ochiuri. A aruncat o 
ochiadă nevestei și i-a spus do
rința. Nevestica, in glumă, i-a 
răspuns că are o mmcare mai 
acătării și că nu-i face... ochiuri. 
„Dacă nu-mi faci, îmi fac sea
ma !“ — a spus bărbățelul. Și, 
nici una, nici două, acesta s-a 
urcat in pod, unde se afla o 
sticlă cu o substanță toxică. Ne
vasta, văzind că nu glumește, 
fuga după el 1 N-a apucat să-l 
împiedice, decit după ce dăduse 
o dușcă. Suficientă ca să se in
toxice și să fie dus de urgență 
la spital.

Biata nevastă ! Dacă știa ea 
că bărbățelul ei nu știe de 
glumă...

I
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Orașul Băniei are de realizat in acest an peste 7 000 de apartamente. Atit consiliul popular municipal, cît și constructorii se confruntă cu unele greutăți apărute în realizarea acestui volum de construcții, unul din cele mai mari din țară. Peste 50 la sută din apartamente urmează a fi construite în zone demolate și, în special, în perimetrul central. Fiecare bloc se realizează după proiect unicat.— Asemenea sarcini mari și complexe pun in fața noastră, în mod firesc, o serie de probleme cărora trebuie să le găsim răspunsurile și soluțiile cele mai bune — ne spune tovarășul primar. Mina de ajutor de care au nevoie constructorii a trebuit să le^o întindem încă de la eliberarea terenului. Dacă operația de eliberare a amplasamentelor ar fi fost executată de singura întreprindere specializată pe care o avem — întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă — ar fi durat cel puțin 6—8 luni de zile. Prin ajutorul pe care l-am dat constructorilor, noi am redus această durată la mai puțin de două luni, mobilizind la această acțiune, in orele libere, toate Întreprinderile de pe raza orașului posesoare de utilaje adecvate, precum și un număr mare de cetățeni. In mai puțin de 20 de zile am creat condiții pentru ca echipele de constructori să execute fundații pentru 10 blocuri.Datorită măsurilor de acest gen luate de municipalitatea craioveană — in condițiile în care azi se demola un bloc și mîine începea fundația altuia — constructorii craioveni au reușit să predea beneficiarilor peste 1 300 de apartamente în primele patru luni din acest an, să recupereze 200 de apartamente din restanțele anului trecut și să înceapă lucrările la peste 80 la sută din numărul de apartamente planificate a fi construite în zonele demolate.— Orientările date de conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru ca înfăptuirea programului de construcții de locuințe să fie privită ca o treabă nu numai a constructorilor, ci a întregii populații, au prins și prind viață in fiecare zi — ne spune ing. Gh. Georgescu, directorul tehnic al Trustului de construcții Dolj. Prin contribuția in muncă a populației, prin alte măsuri șl inițiative întreprinse de organele locale de partid și de stat, deficitul de forță de muncă pe care fl aveam a fost aproape în întregime acoperit. Drept urmare, anul acesta, în primele patru luni, am predat populației un număr aproape dublu de apartamente în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut.In ce constau ajutoarele pe care le primesc constructorii din partea consiliului popular, al populației, in realizarea locuințelor ?Primul ajutor l-au primit din partea oamenilor muncii din întreprinderile șl instituțiile orașului, a viitorilor locatari. Intr-o întîlnire organizată cu activul de partid și de stat din

municipiu în fața conducătorilor de unități economice, a secretarilor organizațiilor de partid a fost prezentată

de directorul tehnic al Trustului de construcții Dolj : „Pentru a face față sarcinilor de plan din acest an, trebuie să dublăm producția de panouri mari atit în unitățile întreprinderii de prefabricate Craiova, cit și în cele proprii. Unitățile economice de pe raza municipiului, la intervenția organelor locale de partid și de stat, au detașat meseriași care au ajutat la montarea unei noi linii tehnologice și la sortarea elementelor prefabricate, pentru ca șantierele să fie aprovizionate cu a- partamente cît mai complete. Au fost
• în primele 4 luni — s-au recuperat 200 aparta

mente din restanțe și s-a realizat un volum de locuințe 
dublu în comparație cu aceeași perioadă a anului 
trecut • Azi se încheie demolările, mîine încep fun
dațiile O Oameni ai muncii din întreprinderile și insti
tuțiile orașului și viitori locatari — prezenți pe șan
tiere de la săparea fundațiilor pînă la finisarea 
apartamentelor ® Proiectanții — în salopetă de lucru 
pe șantiere ® Un angajament comun al constructori
lor și populației: planul pe 1979 va fi realizat integral.

situația forței de muncă, nevoile pe care le are constructorul pentru completarea acesteia. După această analiză, au fost detașați pe șantiere, din u- nitățile economice și sociale ale orașului, circa 300 de meseriași calificați in specialități dintre cele mai necesare șantierelor. Un alt ajutor au primit constructorii in domeniul asistenței tehnice. întrucît pentru 80 la sută din apartamente se lucrează cu proiecte abia ieșite de pe planșete și cu proiecte reorientate din punct de vedere al regimului de înălțime, s-a stabilit ca toți șefii de proiecte șl principalii lor colaboratori să efectueze cel puțin 50 Ia sută din programul de lucru pe șantiere. Și trebuie să spunem că proiectanții nu s-au limitat numai la a acorda asistență tehnică. Ori de cite ori a fost cazul, ei au lucrat ca adevărați constructori.Alte modalități prin care oamenii muncii au ajutat constructorul in „probleme-cheie" ne sînt înfățișate

întreprinderi care au executat în atelierele proprii unele utilaje tehnologice pentru echiparea liniilor de prefabricare a panourilor. O serie de cadre tehnice au colaborat cu noi la realizarea acestor utilaje, ceea ce a avut ca efect creșterea de două ori a capacității de producție a panourilor în bazele proprii. Au fost perioade cînd am putut să montăm și cîte 15—20 apartamente pe zi".Participarea populației, a oamenilor muncii la realizarea programului de locuințe a îmbrăcat și îmbracă, de la o zi la alta, forme cit mai adecvate situației apărute pe șantiere. Constructorul a întimpinat șl intimpină mari greutăți la lucrările de finisare interioară a apartamentelor (vopsit scări, zugrăvit, spălat geamuri etc.), care necesită un volum mare de muncă. Trustul de construcții industriale, combinatul chimic, întreprinderea mecanică de material rulant și altele au preluat

executarea finisării — în primul semestru al acestui an — a circa 500 de apartamente.— Cea mai mare și eficientă contribuție pe care o aduc cetățenii — ne spune tovarășul Adrian Cioboiu, prim-vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular municipal — constă în executarea lucrărilor necalificate, cum sînt cele privind transportarea unor materiale, degajarea pămîntulul din jurul blocurilor, amenajarea spațiilor verzi. In primul trimestru au fost efectuate aproape 95 000 ore, iar pină la sfîrșitul anului vor fi prestate peste 350 000. Aceste ore sînt repartizate nominal pe fiecare din viitorii beneficiari de apartamente, iar organele noastre de specialitate veghează ca ele să fie în întregime prestate, în același timp, organizațiile U.T.C. din întreprinderile în care se construiesc cămine pentru nefamiliști au preluat executarea în regie proprie a circa 1 800 locuri.Completăm cele spuse de tovarășul prim-vicepreședinte cu rezultatele unui control efectuat în evidențele Trustului de construcții Dolj, care arată că unii dintre viitorii beneficiari de apartamente încearcă să se eschiveze de la această îndatorire, să obțină pontaje fictive de la unii maiștri și șefi de echipe. Supunem atenției factorilor de conducere sectoarele în care se manifestă mai frecvent asemenea atitudini — unitățile comerțului și cooperației, învățămin- tului, culturii și ocrotirii sănătății. Asemenea situații sînt puține în comparație cu marea majoritate a cetățenilor care au înțeles că este în primul rînd în folosul și interesul lor să grăbească construirea apartamentului în care vor locui....Așadar, în dialogul organizat de ziarul nostru între consiliile populare, Intre locuitorii orașelor, pe tema : „Vreți să vă mutați mal repede în casă nouă ?“, Craiova s-a înscris cu cîteva acțiuni și experiențe care merită să fie preluate și de alții. Dar, mai ales, merită să fie mai bine organizate și amplificate — pentru ca planul pe acest an să fie în întregime realizat și să fie recuperate toate cele 800 de apartamente restanță din anul trecut.
Constantin PRIESCU 
Nicolae BABALAU

Litoral ’79— Care este prima noutate a litoralului la această oră, tovarășe Vasile Trandafir, director general al Centralei O.N.T, „Litoral" ?— Prima noutate o constituie faptul că, începînd din 4 mai, s-a deschis in mod oficial sezonul de vară. Atunci au sosit pe aeroportul Mihail Kogălniceanu primele avioane cu turiști străini și tot atunci au venit la odihnă primii oameni ai muncii din țara noastră. Deci, practic, sezonul estival și-a făcut un prim debut pe coasta noastră marină.— Adică 7— Pentru că, în mod organizat, serii complete de turiști români, de oameni ai muncii veniți la odihnă așteptăm pe ziua de 14 mai, cind, in general, întreaga noastră bază materială — cu cele aproape 140 000 de locuri în hoteluri, vile și popasuri turistice — va fi pregătită să primească oaspeți.— începutul de sezon este privit deseori cu anumite rezerve de unii turiști. Au dreptate sau nu cei care manifestă această reținere ?— După părerea mea este o rezervă neîntemeiată. în ultimii 20 de ani, luna mai s-a dovedit, în proporție de 80 la sută, mai propice pentru cura balneară decît alte perioade ale sezonului cald. Meteorologii au prognoze promițătoare și pentru acest an. In al doilea rînd, intre 15 mai și 15 iunie, condițiile de petrecere a vacanței sînt avan
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O Intlmplare ' de-a 
incredibilă s-a petrecut 
nicu de Sus, județul Dolj. Per
sonajul principal : Ionel Burcea, 
care s-a luat intr-o zi la haiță 
cu consăteanul său Constantin 
Mitran. Martorii oculari au de
clarat că totul a pornit din senin, 
că nici unul n-avea nimic de 
împărțit cu celălalt. De la cear
tă. cei doi au ajuns la bătaie. 
Văzind că nu-și poate dovedi 
adversarul in nici un chip, Ionel 
Burcea s-a repezit la el și l-a 
mușcat de-o ureche. Atit de gro
zavă a fost mușcătura, incit 
omului i-au trebuit nu mai puțin 
de 55 de zile de îngrijiri medi
cale ! Cum s-ar zice, bătăușul 
Ionel era cam... într-o ureche și 
voia să-l facă și pe adversarul 
său... la felI

Acum, împotriva lui 
Burcea, mincătorul 
a început urmărirea penală sub 
învinuirea de „vătămare cor
porală".

Ionel, Ionelule, ce făcuși, bă
iatule 7

Petre POPA
șl corespondenții „Scînteli"

'onel 
de urechi,
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Craiova: Imagine surprinsă ieri pe șantierul de locuințe din zona centrală a
Blocuri noi de locuințe pe strada Unirii (fotografia din dreapta)

municipiului (fotografia din stingă).Foto : Gelu Giurcă
(Urmare din pag. I)răsturnarea fontei în oala imensă. Aflu că e din Bogdana. o așezare din părțile Vasluiului. Te con vingi încă o dată că firea omului rămine neschimbată, indiferent de ce face el pe lume și cît de aspră, cit de grea e meseria cu care se îndeletnicește. A plecat la Hunedoara in 1960. cilul avea 18 ani. să învețe o meserie. A fost repartizat la secția de zidari șamo- tori. Nu se gindise la așa ceva cind plecase de acasă. Oțelar. spune el. suna altfel. Dar. cînd a apucat mistria și-a închipuit că lucrează la o casă in sat la el și de atunci meseria i-a căzut dragă.— Cînd am terminat școala, îmi povestește Nicolae Pletoianu, am intrat la lucru la combinat la Hunedoara. Am zidit acolo multe cuptoare mari.— Aici se lucrează însă altfel. Aici nu se mai zidește cu cărămidă.

— Da, dar m-am învățat. Aici se stampează uscat.— Nu numai că v-ați învățat. dar ați și găsit niște metode noi de stam- pare.— Nu știu dacă-i bine zis „metode noi". Am lun
Cuptorul cu această ștam- pare a mers 58 de zile neîntrerupt, lucru nemaiin- tîlnit. Acum, totul e să creștem oameni de nădejde. E o tehnică pretențioasă, care cere o calificare inaltă.

problemele ce se vor ivi peste cit va timp. Numai gindind in perspectivă vom putea să devenim competitivi, cum ne cere cu atîta îndreptățire tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ca să ne Îndeplinim angajamen
Cetatea de foc a lașiului

git puțin durata cuarțitei cu care ștampăm noi. Pină acum materialele de ștam- pare pentru asemenea cuptoare se importau. Aici s-a încercat acest material românesc — cuârțita de Orșova. Făina asta de cuarț cu care noi învelim cuptorul ne vine in cinci sorturi. Ea trebuie în așa fel combinată, ca să dea densitatea necesară rezistentei la temperaturi înalte. Pină la urmă am dat de rost.

Nicolae Pletoianu se ridică in picioare, dindu-mi a înțelege că o nouă șarjă e gata. Prim-topitorul Tănase Octavian, cu școala Nicoli- nei in urmă, eel care a condus elaborarea primei șarje la cuptorul numărul unu. dă semnalul de începere. Fonta curge galbenă. Ochii oamenilor ard de bucurie.— Noi ne preocupăm, îmi spune inginerul Alexandru Dumitrache. șă găsim de acum soluții pentru

tul luat In 1976 in fața secretarului general al partidului. va trebui să folosim la maximum întreaga noastră forță de creație. Avem oameni entuziaști si capabili. Colectivul nostru de oameni tineri de la automatizări, alcătuit din Dorin Sternberg, Mircea Dobrea- nu. Dumitru Tudose. Rodi- ca Trifan. Carmen Filipiuc au rezolvat cîteva probleme grele cu care ne confruntam. Ei au realizat instalații cum ar fi aceea de

uscat nisip în pat fluidizat, cintarul automat pe bază de comandă program de la podurile rulante. Toate a- cestea se vor răsfringe a- supra calității producției. Spuneam că sintem obligați să gîndim in perspectivă. Am încheiat o serie de contracte cu Institutul politehnic Iași si cu alte institute de cercetări pentru a rezolva probleme ce se vor pune in 1981, 1982 și mai departe. Vrem să găsim soluții pentru sculele de regimuri grele și foarte grele. pregătim tehnologii d.> vîrf pentru elaborarea tontei cu grafit nodular, încercăm — și sînt indicii de succes — să găsim întrebuințare pentru nisipul uzat rămas din procesele noastre tehnologice....La Valea Adincă. Cetatea de foc a Iașilor dogorește în aerul serii cu incandescenta puterii de creație a unor oameni minunați, în timpul de împliniri al tării.

%
Polițe în alb 
pe buzunarul 
întreprinderiiUn colectiv de activiști de partid și de stat, împreună cu specialiști de la Ministerul Industriei Chimice și Centrala de utilaje și piese de schimb pentru industria chimică, a verificat la întreprinderea „Anti- corozivul"-București o sesizare referitoare la aprovizionarea defectuoasă și gestionarea necorespunzătoare a unor materiale.In răspunsul Comitetului de partid al sectorului 4 București se arată că la unitatea respectivă s-au e- mis comenzi în mod dezorganizat, intre care unele în alb, pentru procurarea u- nor palete din lemn. Așa se explică livrarea paletelor de către

furnizori diferiți (de pildă, cooperativa de consum Reghin și IJECOOP-Brașov) pe aceeași comandă, efec- tuindu-se plățile inainte de a se primi materialele. Cercetările întreprinse au scos la iveală faptul că serviciul aprovizionare nu urmărea respectarea cantităților comandate, ceea ce a condus la formarea unor stocuri cu mult peste necesar. Astfel, a fost posibil ca un număr de palete, in valoare de 213 500 lei, să fie plătite furnizorilor fără ca în realitate să se fi primit la unitate.Referitor la comenzile și contractele încheiate pentru achiziționarea jugurilor, necesare la susținerea unor conducte, din cercetări a reieșit că stabilirea prețurilor s-a făcut In mod superficial, fără a se respecta prevederile

legale în vigoare, din care cauză s-a ajuns să se plătească furnizorilor manoperă in plus in valoare de peste 380 000 lei. De asemenea, evidența contabilă a jugurilor s-a ținut defectuos, intreprinderea nepu- tind justifica 1 096 juguri, in valoare de 571 513 lei.Avînd In vedere că unele aspecte reieșite din sesizare nu au putut fi verificate integral cu ocazia cercetării, se menționează in răspuns, precum și faptul că pagubele a- duse unității pot fi mai mari decit cele descoperite, secretariatul Comitetului de partid al sectorului 4 a recomandat centralei și Ministerului Industriei Chimice să trimită cazul spre cercetare organelor de stat de specialitate, propunere ce a fost însușită.

„Nedreptățitul" 
era, de fapt, 

certat 
cu disciplinaEugeniu Bratu, încadrat la intreprinderea „Electroputere" Craiova, ne-a solicitat, într-o scrisoare, sprijin în vederea a- nulârii unui referat al conducerii atelierului, prin care se propunea desfacerea contractului său de muncă. El afirma că măsura propusă este neîntemeiată, deoarece Întotdeauna și-a făcut conștiincios datoria.Sesizarea sa a fost trimisă spre soluționare Consiliului municipal al sindicatelor Craiova. Din răspunsul primit la redacție aflăm însă că autorul scrisorii, care se considera nedreptățit, era In realitate certat cu

disciplina, cu normele de conduită civilizată la locul de muncă. Din verificarea carnetului de muncă, a dosarului de personal, precum și din discuțiile purtate cu un mare număr de oameni ai muncii din cadrul întreprinderii, se menționează in răspuns, a reieșit că E.B. a lucrat. inainte de încadrarea la „Electroputere". in alte 12 unități, cu o continuitate in aceeași întreprindere intre opt zile și șase luni. La noul loc de muncă, pentru diferite abateri, precum și pentru manifestări de huliganism, a fost discutat de mai multe ori in cadrul colectivului și sancționat disciplinar. El nu a tras insă învățămintele necesare, a continuat să se abată de Ia normele de disciplină, a venit în stare de ebrietate la servi

ciu, a provocat scandal. Iată motivele pentru care E.B. a fost pus din nou tn discuția colectivului, care, in unanimitate, a hotăriț să 1 se desfacă contractul de muncă.Poate de această dată cel In cauză va înțelege că de la respectarea disciplinei muncii și a normelor de comportare nu se poate admite nici un rabat.
Spicuiri 

din răspunsuri• Cooperativa de consum Potcoava, județul Olt : Drojdia de bere și făina folosite au determinat calitatea necorespunzătoare a unor loturi de pîi- ne. S-a procedat la recoltarea de probe din făina primită, care va intra in fabricație numai cu avizul laboratorului jude

tajoase și din punct de vedere material. Față de lunile iulie și august— socotite virf de sezon — tarifele sint mult mai reduse. Astfel, costul mesei și al cazării pentru o zi in luna mai este de 57 lei, iar în luna iunie de 65 lei, in timp ce pentru lunile iulie și august aceleași servicii se ridică la circa 100 lei de persoană pe zi.— Ceea ce înseamnă, evident, o economie importantă în bugetul familiei...— De asemenea, în perioada 15 mai — 15 iunie, stațiunile de pe litoral oferă oamenilor muncii posibilitatea de a-și petrece aiei și vacanțe mai scurte de 3—5 zile, 5—10 zile sau de 8—12 zile, în același timp, în această perioadă, avem condiții să primim în excursiile de la sfîrșitul săptămînii un număr cît mai mare de oameni ai muncii— indiferent că sosesc cu autocarul, cu trenul sau autoturismele.— Cum pot rezerva turiștii locuri pe litoral ?— Pentru perioada amintită. In trei feluri. Fie adresîndu-se agențiilor și filialelor de turism ale oficiilor județene, unde s-au pus în vînzare bilete, fie comitetelor sindicatelor din întreprinderi, fie, în ultimă instanță — dacă le este mai comod — direct agențiilor noastre din stațiuni.
P. CONSTANTIN

a «

„N-avem tarife pentru curățenia 
în pădure"Din Tirgu Mureș, un drum in serpentine duce la „Platoul Cor- nești", zonă de agrement de o rară frumusețe, unde municipalitatea â asigurat toate condițiile pentru o petrecere plăcută a timpului liber, mai ales la sfîrșît de săp- tămină.Din păcate, unii cetățeni, în loc s-o îngrijească, poluează a- ceastă încintătoare zo-

nă de agrement, arun- cind în mod inadmisibil, pe iarba verde, hirtiile și resturile menajere. Adeseori, „Platoul Cornești" a- rată în urma Jor ca după o zi de tirg. Nu-i mai puțin adevărat că dacă edilii tirgumure- șeni au realizat aici multe lucruri frumoase, nu s-au gindit și la întreținerea zonei. Iată o explicație, de-a dreptul bizară, dată
O consfătuire cu...La Herculane a a- Vut loc o Consfătuire pe țară a lucrătorilor din stațiunile balneoclimaterice. Tema : dezvoltarea agrementului în stațiuni. Parti- cipanți : peste 200 directori de stațiuni, oficii județene de turism, case de cultură etc.In mod firesc, după consfătuire, turiștii s-au așteptat la o dinamizare a agrementului in stațiuni. Și

dacă acest lucru nu s-a întîmplat, o explicație ar fi și aceea că respectiva consfătuire s-a soldat cu măsura întocmirii (de abia de acum încolo) a unui plan de... măsuri privind dezvoltarea agrementului. „A- tunci, de ce am mai fost convocațl Ia consfătuire ? — se întreba un participant. Doar așa, de ochii lumii ?“.

de tovarășul Petru Burian, șeful secției salubritate : „Nu avem încă un tarif pentru strîngerea hîrtiilor din pădure".Pină una, alta, amenajarea unor spații special destinate adunării hîrtiilor (cu indicatoarele de rigoare) poate fi soluționată fără investiții și tarife. Numai cu o investiție de... inițiativă. (Gh. Giurgiu).
lăutariȘi încă o observație : pentru ce au fost aduși la o consfătuire privind stațiunile balneoclimaterice factori de răspundere din județele care nu au... stațiuni balneoclimaterice ? Păcat de eforturile organizatorilor, păcat de diurnele plătite, păcat de masa festivă (cu lăutari) organizată în final. (Mihai Ionescu).

Radioreceptoare pe recepția cui?în ultima vreme s-au Înmulțit și in Satu Mare autoturismele „Dacia 1 300“ pe care sint montate radioreceptoare direct de către întreprinderea de autoturisme Pitești. Dacă un astfel de aparat de radio se defectează in perioada celor 6 luni de garanție, posesorul se adresează unuia din atelierele specializate ale cooperativei meșteșugărești „Metalo- lemn" din Satu Mare. Aici i se spune : „Dacă plătiți reparația, ne a- pucăm de treabă. Dacă nu, nu. Cooperativa

noastră nu are obligații contractuale in acest sens. Dacă aparatul ar fi fost montat de către noi atunci era altceva. în cazul dv. trebuie să mergeți pînă la Pitești". Pus în fața acestei alternative, cetățeanul preferă să plătească reparația în loc să facă sute de kilometri pînă la Pitești.La rindul său, șeful atelierului „Dacia service" din Satu Mare, Viorel Tărțan, ne-a spus : „Noi nu dispunem de un depanator specializat in radioreceptoare de autoturis

me. E drept că ni s-a spus să luăm în considerație și acest gen de reparație pe baza actului de garanție a mașinii, în care este inclusă și garanția pentru aparatul de radio. Dar, repet : nu dispunem de un om specializat în asemenea lucrări. Și în situația noastră se află și celelalte ateliere similare din țară".Rămine ca factorii răspunzători de repararea radioreceptoarelor aflate în garanție să intre cit mai urgent pe... recepție. (Octav Grumeza).

A
țean. Am solicitat U.J.C.C.—Olt să ne repartizeze făină și drojdie de la alți furnizori decît cei de pină acum. S-a prelucrat scrisoarea cu toți lucrătorii brutăriei din comună, luîndu-se, totodată, măsuri pentru creșterea calificării acestora.• Direcția județeană de drumuri și poduri Vîlcea (răspuns la scrisoarea lui Dumitru Ribu din municipiul Rimnicu Vil- cea) : S-au alocat fondurile necesare pentru repararea și întreținerea drumurilor comunale Voicești—Ti- ghina, Petculești—Voicești, Runcu Mare— Mădulari. Lucrările de așternere a pietrișului se vor desfășura șl încheia tn trimestrul al ll-lea din acest an. Am solicitat și direcției județene de drumuri Și poduri Olt

să execute asemenea lucrări, intrucit drumurile sus-menționate se continuă pe raza acestui județ și au a- ceeași stare tehnică necorespunzătoare.• Direcția generală comercială a Capitalei : Pentru a veni în sprijinul persoanelor suferinde, s-a luat măsura de specializare a unor unități comerciale sau de înființare a unor raioane cu profil dietetic, respectiv unitățile „Premial" de pe străzile Amzei, Doamnei, Bel- diman etc. In aceste magazine pot fi procurate o seamă de produse dietetice : conserve de carne, de legume, de fructe, ulei din germeni, precum și preparate dietetice din carne : șuncă, polonezi, parizer, ruladă etc. întreprinderea de produse din carne, cu sprijinul Institutului

de cercetări pentru industria alimentară, experimentează in prezent un număr de incă patru sortimente dietetice noi.• întreprinderea de transporturi auto Teleorman : Pentru a se evita confuziile la care se referă corespondentul voluntar Ștefan Tănase din A- lexandria, autobuzele care trag la peron in autogara din localitate vor avea montate la parbriz plăcile indicatoare ale traseelor pe cart) circulă. Precizăm că, in prezent, spre a se satisface nevoile dictate de creșterea capacității de transport, in autogara Alexandria se construiesc încă 10 peroane. Cind vor fi gata, se vor monta și plăcile indicatoare pentru trasee.
Gheorqhe 
P1RVĂN
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Pentru punerea în funcțiune la termen a turnătoriei

TOTUL ESTE CLAR, IN AFARĂ DE RĂSPUNSUL
FURNIZORILOR DE UTILAJEDintre capacitățile importante ce urmează să intre în funcțiune în perioada următoare, pe platforma Combinatului de utilaj greu din Cluj-Napoca, turnătoria este, fără îndoială, obiectivul cel mai complex. Data intrării în producție a acestei capacități este 30 septembrie a.c. și respectarea ei este legată, în prealabil, de îndeplinirea ' două condiții. Prima: trebuie să-și încheie acest obiectiv pină A doua : beneficiarul ________Întreprinderea de cazane mici și arzătoare din Cluj-Napoca — este dator să asigure rapid, în timp util, întregul volum de construcții metalice și de utilaje tehnologice.Ce relevă un succint tur de orizont pe șantier ? Hala propriu-zisă se află, in momentul de față, intr-un stadiu destul de avansat de execuție. Structura de rezistență este finalizată, iar lucrările de închidere sînt aproape gata.— Primele două linii — de preparare. amestec și formare — sînt terminate din punct de vedere al construcției și, in cel mai scurt timp, va incepe montajul utilajelor aferente, ne pune în temă maistrul Viorel Chețan, șef de lot din cadrul Trustului de construcții industriale Cluj- Napoca. Linia a treia o vom finaliza in curind. La fel de bine se prezintă situația și Ia stația de conexiuni, unde întreaga lucrare va fi terminată în cursul lunii mai. Reușita deplină a eforturilor noastre depinde însă, intr-o mare măsură, de asigurarea întregii cantități de nisip necesare pentru prepararea betoanelor, ca să atingem ritmul de turnare cerut de terminarea la timp a lucrărilor. Cit despre activitatea din perspectiva imediat următoare, sîntem hotărîți să acționăm la nivelul maxim al posibilităților de care dispunem și să ne

riguroasă a constructorii activitatea la la 1 iulie, investiției —

încadrăm cu strictețe în graficele de punere în funcțiune.Iată cîteva argumente concrete, menite să confere certitudine hotă- ririi constructorilor. Mai întîi, munca oamenilor se desfășoară în continuare — și nu numai la acest obiectiv — în ritm susținut, sub semnul exigențelor care au situat și mențin printre fruntași pe constructorii de pe această mare platformă de investiții a cincinalului. Este vorba, în primul rind, de nivelul superior de me-

electricienii, montorii și instalatorii acționează pe fronturi largi la partea electrică a cuptoarelor, la alimentarea posturilor de transformare, la lucrările de ventilații și altele, stadiul de execuție fiind avansat.— Specializarea oamenilor pe tipuri de lucrări ne permite să eliminăm pierderile de timp productiv, să acționăm in flux continuu la toate lucrările ce ne revin, precizează ing. Petre Nicoară, șeful lotului de montaj. Așa se explică productivitatea
Pe șantierul Combinatului de utilaj 

greu din Cluj-Napoca
canizare a lucrărilor. Excavatoare de mare capacitate, buldozere, autoîncărcătoare și alte utilaje sînt folosite la toate lucrările de specialitate. înlocuind munca unui număr mare de lucrători. Mai reținem faptul că toate utilajele lucrează la întreaga capacitate, în schimburi prelungite, iar buna lor folosire este asigurată prin urmărirea activității fiecărui utilaj pe zile și ore, inter- venindu-se operativ ori de cite ori apar eventuale întreruperi. De asemenea, baza de producție a grupului de șantiere aprovizionează neîntrerupt șantierul cu prefabricate, munca fiind aici organizată pe principiul activității industriale. Pretutindeni, la fiecare punct de lucru este evidentă strînsa legătură între eforturile și abnegația constructorilor, pe de o parte, și măsurile adoptate pentru organizarea riguroasă a lucrărilor, pe de altă parte.în aceeași notă se înscriu și eforturile colectivului Trustului de in- stalații-montaj din Brașov. Lăcătușii,

muncii ridicată, ritmul înalt de lucru înregistrat, în mod constant, zi de zi.Cu toate aceste eforturi notabile, constructorii consideră că intrarea în producție a turnătoriei la termenul stabilit este condiționată, intr-o măsură hotăritoare, de rezolvarea rapidă a două probleme esențiale. Este vorba de :• Intensificarea ritmului de lucru la stația de preparare, amestec, formare, ceea ce impune asigurarea integrală de către beneficiarul de investiții a construcțiilor metalice și a utilajelor.• Soluționarea problemei utilităților — gospodăria de apă, stația de compresoare, gospodăria de combustibili lichizi.Cum se acționează pentru rezolvarea lor? Iată ce ne spune tovarășul Sabin Bărbosu, inginer-șef cu investițiile în întreprinderea beneficiară:— Construcțiile metalice nu vor influența termenul de finalizare a turnătoriei. Cele 300 tone pe care le

mai avem de livrat pentru acest obiectiv se vor afla pe șantier pină la 30 mai a.c. De asemenea, există condiții ca utilitățile să fie terminate la timp. Documentațiile predate de Institutul de proiectare pentru construcții de mașini (I.P.C.M.) din București sînt preluate din mers de constructori și cu aceeași rapiditate sint executate lucrările prevăzute. Problema cea mai serioasă o constituie asigurarea utilajelor tehnologice în timp util. Este o cerință impusă de ciclul de montaj, cuprins între o lună și două luni, la care se adaugă rodajul mecanic și probele tehnologice. Furnizorii la care apelăm in mod deosebit pentru a sprijini eforturile noastre sint întreprinderea mecanică de utilaj minier din Baia Mare — cu 470 tone, întreprinderea „Unio" din Satu Mare — cu 220 tone și întreprinderea mecanică din Orașul Dr. Petru Groza — cu 70 tone.Concomitent cu urgentarea livrării utilajelor, este necesar să se asigure montajul rapid al acestora. în momentul de față se află în stoc, din diverse motive, circa 400 tone de utilaje, care trebuie montate fără în- tirziere. Este de relevat în această privință hotărîrea beneficiarului de a participa cu forțe proprii la montajul unei însemnate cantități de utilaje.O ultimă problemă ridicată de tovarășul Tănase Cocoș, inginer principal în unitatea beneficiară : „Funcționarea in bune condiții a turnătoriei depinde și de constituirea cu maximă urgență a unui nucleu de tehnologi pentru pregătirea fabricației, realizarea sculelor, dispozitivelor și verificatoarelor. Este o problemă vitală care trebuie rezolvată în cel mai scurt timp".
Cristian ANTONESCU 
Alexandru MUREȘAN

Prezența românească sub

semnul diversității și calității

O largă paletă de fire șl fibre sintetice prezintă întreprinderea de comerț 
„Danubiana".exterior

0 zi-lumină la întreținerea culturilor
în Bărăganul ialomițean

Calitate înseamnă, în primul 
rind, densitate optimăîn cîmpia Bărăganului ialomițean. intensitatea lucrărilor de întreținere a culturilor prășitoare se apropie de cotele maxime. Se muncește zi-lumină, în cimp fiind angrenate toate forțele. Pretutindeni, pe malurile Ialo- miței, Borcei și Dunării se dă o adevărată bătălie pentru realizarea programelor stabilite privind lucrările necesare dezvoltării culturilor prășitoare. Pe primul plan, alături de realizarea vitezelor zilnice stabilite, se află calitatea, care constă, în principal. in păstrarea densității plantei‘>r. Vodă. Era singur pe o.rtiâre intinde- Iată un prim bilanț al lucrărilor.SFECLA DE ZAHĂR a fost prășită manual pe Întreaga suprafață de 15 000 hectare, iar prașila mecanică s-a realizat pe 4 500 hectare, urmînd ca și această lucrare să se termine pină sîmbătă. în multe unități agricole cooperatiste a început și prașila a doua manuală și mecanică ia această valoroasă plantă tehnică.FLOAREA-SOARELUI. Din cele aproape 57 000 hectare cultivate s-au prășit mecanic 27 200 hectare. La prășitul mecanic al florii-soarelui se utilizează 1 400 de cultivatoare.PORUMBUL deține cea mai mare pondere în agricultura județului Ialomița și de aceea i se acordă o importanță deosebită. Avînd în vedere angajamentul luat de agricultorii ialo- mițeni de a obține recolte cît mai mari la hectar la această cultură, acum se dă cea mai mare atenție executării la timp și de cea mai bună calitate a lucrărilor de întreținere. Se apreciază că la prașila mecanică se va ajunge, în două-trei zile, la vitezele prevăzute in programul stabilit.PE PRIMELE LOCURI. Rezultate bune la Întreținerea culturilor au fost obținute de unitățile din cadrul consiliilor unice agroindustriale Andră- șești. Ciulnița, Tăndărei, Independența, Movila, Lehliu, Făcăeni și Jegă- lia. La cooperativa agricolă Ciulnița, de exemplu, porumbul a fost prășit pe 500 hectare din cele 727 aflate în cultură.CÎMPUL — OGLINDA HĂRNICIEI, întreaga forță a satelor s-a mutat în cimp, iar specialiștii, împreună cu conducerile unităților, sînt în mijlocul oamenilor, urmărind calitatea lucrărilor. Pentru o cît mai bună desfășurare a campaniei, comandamentul județean pentru agricultură a stabilit sarcini precise, ce sint urmărite la fața locului de membrii biroului județean de partid. Se rezolvă operativ' problemele legate de aprovizionarea cu combustibil, funcționarea atelierelor mobile pentru depanare rapidă a mașinilor agricole etc.Pentru a vedea cum se materializează aceste măsuri, am popoșit in citeva unități agricole. Terenurile cooperativei agricole din comuna Dor Mărunt oferă o imagine îneîntătoare din două puncte de vedere. în primul rind, culturile de primăvară au răsărit uniform și se dezvoltă normal, semn al unui an rodnic. Cooperatorii, ajutați de mecanizatori — al doilea aspect — se întrec pentru a execuța la timp și de cea mai bună Calitate lucrările de întreținere. Rezultatele ne sînt, înfățișate de tovarășul Const. Popa,’ președintele cooperativei. Pină la 9 mai fuseseră prășite manual 290 hectare cu sfeclă de zahăr, iar 40 hectare — mecanic. Prășitul florii- soarelui s-a executat pe 100 hectare. Consemnăm și alte rezultate : au fost erbicidate toate suprafețele cultivate cu cereale păioase, s-a recoltat lucerna de pe 60 hectare, însllozîndu-se deja o cantitate de 400 tone. Rezultatele hărniciei cooperatorilor și mecanizatorilor : pe terenurile unde au fost executate lucrările de întreținere a culturilor, verdele plantelor de pe rîndurile de sfeclă de zahăr și floarea-soarelui contrastează tot mai puternic cu negrul pămintului Bărăgan. Iar oamenii, prin munca de zi cu zi, ajută ca plantele crească repede : i-am găsit cimp, la prășit. Echipa condusă Vasile Atanasiu eră' „aliniată" printre rîndurile de sfeclă. Șeful echipei ne-a spus că principala lor grijă este ca densitatea plantelor să nu fie

diminuată deloc și să nu rămînă nici o urmă de buruiană.La executarea lucrărilor de întreținere a culturilor un rol important ii au mecanizatorii. Ei lucrează în acord global culturile prășitoare pe zeci de ntfi de hectare. Pe mulți dintre ei i-am văzut la lucru în cimp, conducted cu atenție tractorul printre rîn- durile de plante tinere- Mecanizatorul Aurel Brindușoiu de la S.M.A. Pțevna prășea floarea-soarelui pe 'terenurile _ cooperativei agricole din comuna Radure cultivată cu floarea-soarelui. Conștiincios, el muncea de zor. Dar avea de înfruntat o greutate : cultura era destul de îmburuienată. Mai ales in asemenea condiții se cere o concentrare a forțelor pentru ca lucrările să se executase în timp scurt. Ministerul Agriculturii a indicat ca 30—35 la suta din mecanizatorii unui consiliu agroindustrial să fie organizați in formații specializate la lucrările de întreținere a culturilor, cărora să li se repartizeze cite 80—100 hectare teren. Aceasta permite ca prașilele să fie executate mai repede, iar specialiștii din unitățile agricole să urmărească la fața locului calitatea lucrărilor, accentul punîndu-se pe asigurarea densității optime de plante la hectar.Deși în județul Ialomița lucrările de întreținere au fost executate pe mari suprafețe, ritmul lor se va intensifica începînd din aceste zile. La direcția agricolă județeană se apreciază că, pînă la sfîrșitul acestei săptămîni, viteza zilnică la prășitul

de aceea s-au și
«nIată însă de puține in puține prinderi stocuri

Este firesc ca, pentru desfășurarea normală a activității, unitățile economice să dispună, pe de o parte, de anumite stocuri de materii și materiale, iar pe de altă parte, să valorifice cu maximă operativitate produsele finite. Tocmai elaborat norme și normative precise în acest sens, că nu ori și intre- ăparsupranormative — fie de materiale, fie de producție neterminată, fie de produse finite — care generează o serie de consecințe negative : imobilizarea unor importante bunuri materiale absolut necesare circuitului productiv și deci crearea în mod artificial a unor cereri suplimentare de materii prime sau materiale, diminuarea vitezei de rotație a fondurilor de producție și de circulație, plata unor dobînzi penalizatoare ș.a.De ce apar stocuri supranormative? Căutăm răspuns la această întrebare la întreprinderea de ventilatoare București. Alegerea nu este deloc în- timplătoare. Luînd ca repere două momente de bilanț, situația stocurilor supranormative se prezintă astfel :

Membrii cooperativei 
porticipâ, alâturi de

agricole din comuna Dor Mărunt-, județul Ialomița, 
mecanizatori, la executarea lucrârilor de 

a culturilor
întreținere

la 20 000 hec-porumbului va ajunge tare. Or, pentru a exista garanția că vor fi executate peste tot lucrări de cea mai bună calitate, consiliile unice agroindustriale au datoria să asigure concentrarea mijloacelor mecanizate la prășit, folosirea deplină a forței de
derii, ‘ in condițiile aplicării noului mecanism economico-financiar. Cum se explică existența unor stocuri supranormative atît de mari ?

Mai bine să prisosească.Deși, în general, aprovizionarea se

muncă de la sate, astfel asigure condiții bune de a plantelor și hectar. îneît să se dezvoltare deci recolte mari la
Mihai V1ȘO1U 
Ioan HERȚEG

producție pe anul viitor ? nici in prezent nu am fă-planul deDe aceea, cut specificațiile la planul de aprovizionare pe anul viitor, pentru că nu vrem să se mai repete situațiile din anii trecuți. Consider că pentru a ieși din acest impas este absolut necesar

din lor să în de

La al III-lea Salon internațional al chimiei, prezența industriei chimice românești confirmă grăitor rolul important pe care această ramură îl are în ansamblul economiei naționale, competitivitatea înaltă a produselor realizate. Chimia românească, ramură cu o dinamică spectaculoasă (în acest an producția ei este de 260 de ori mai mare decît in anul 1938), asigură în prezent cantități tot mai mari de mărfuri pentru piața internă, livrînd, in același timp, peste 700 de produse Ia export în 110 țări. De remarcat că ponderea produselor chimice și petroliere în totalul exporturilor României este de circa 25 la sută.— Sîntem des întrebați care este secretul acestei dezvoltări a chimiei în ritmuri neatinse de alte țări ale lumii — spunea tovarășul Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, la o recentă întîlnire cu oaspeții de peste hotare participanți la salon. Atenția deosebită și sprijinul permanent, acordat de conducerea partidului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu rezolvării problemelor legate de dezvoltarea extrem de rapidă a ramurii, alocarea unor importante fonduri de investiții (în actualul cincinal chimia beneficiază de circa 20 la sută din volumul investițiilor din industrie) și orientarea producției cu prioritate spre cele mai moderne tendințe existente pe plan mondial, pe baza cercetărilor și tehnologiilor elaborate în cadrul unităților Institutului central de chimie, constituie factori de cea mai mare însemnătate în realizarea progreselor înregistrate de industria chimică din România.în cadrul Salonului internațional al chimiei, in pavilionul U și pe platformele exterioare, pe o suprafață însumind 4 000 mp. este prezentat o parte din complexul program de export al industriei noastre chimice. în larga și variata ofertă a celor patru întreprinderi de comerț exterior specializate sînt expuse circa 350 grupe de produse realizate de unitățile a 7 centrale industriale. Caracteristici generale ale produselor și tehnologiilor prezentate sint noutatea și nivelul tehnic ridicat, care materializează contribuția cercetărilor originale românești, ferm orientate în direcția perfecționării tehnologice, diversificării producției, creșterii gradului de valorificare a materiilor prime, sporirii eficienței economice.în standurile întreprinderii de comerț exterior „Danubiana", care întreține relații cu peste 1 000 de firme din 90 de țări, sînt prezentate tipuri moderne de anvelope pentru autoturisme, mașini agricole, tractoare și autocamioane. Printre noutăți se remarcă anvelopele fabricate din cauciuc poliizoprenic — fabricat
Goluri în aprovizionare 

care determină... imobili
zări de materiale. Oricît ar pu‘ tea părea de ciudat, lipsa unor materiale — în special motoare — deter-

MAGAZIA PREA PLINĂ...
GOLEȘTE PUNGA

Ancheta noastră privind cauzele și consecințele stocurilor supranorma 
tive la întreprinderea de ventilatoare - București

U.M. 31 decembrie 1978 31 martie 1979Materii șimateriale mii lei 24 900 30 400Produsefinite mii lei 13100 10 100
Prin urmare, atît anul trecut, cit și in primul trimestru din acest an, volumul stocurilor supranormative s-a menținut la un nivel deosebit de ridicat. Ca urmare, in anul trecut au fost plătite amenzi și dobinzj penalizatoare de peste 2,4 milioane lei, iar in primul trimestru din acest an — 283 000 lei, sume care, după cum se știe, diminuează beneficiul întreprin

face în concordanță cu normele de consum, se mai intîmplă ca uneori să se procedeze după principiul „mai bine să prisosească decît să lipsească". Anul trecut, de pildă, conducerea întreprinderii a achiziționat nu mai puțin de 35 de motoare electrice, în valoare de aproape 300 000 lei, pentru întreținerea macaralelor. Greu de spus ce calcule s-au făcut, dar și în cazul în care toate macaralele întreprinderii s-ar fi stricat în același timp nu ar fi fost necesare atîtea motoare. Dovadă că, după ce sînt stocate aproape un an de zile, motoarele sînt date acum... disponibile. Evident, fă- cîndu-se o serie de cheltuieli suplimentare. Așadar, este clar : aprovizionarea trebuie să se facă în funcție de nevoile reale ale producției.
Cînd una se planifică și 

Oita Se prOdUCe. ”Adeseori sîntem puși in situația să facem comenzi de materiale fără să cunoaștem precis caracteristicile tipurilor de ventilatoare pe care le vom realiza, precizează tovarășul Dumitru Dumitru, șeful compartimentului plan-aprovi- zionare. După cum se știe, noi trebuia să facem specificațiile la planul de aprovizionare pe 1980 încă din luna noiembrie a anului trecut. Cum să întocmim însă aceste specificații cînd și pînă la ora actuală am primit comenzi numai pentru jumătate din

să primim un ajutor mai substanțial din partea Centralei industriale utilaj chimic și rafinării din care cem parte11.Intervenția centralei se impune, tr-adevăr, fără întîrziere. Trebuie avut în vedere faptul că modificările frecvente intervenite în structura planului de producție au determinat o mare parte din stocurile supranormative. Așa se explică faptul că o serie de motoare primite din import stau în stoc încă din anul 1976. întru- cit nu mai corespund actualelor cerințe ale beneficiarilor, lizate. Alte 12 motoare rămas în stoc de anul mare a anulării unorNu ne propunem să listă a stocurilor supranormative, ci să vedem ce măsuri trebuie luate pentru lichidarea lor. După cum ne arăta tovarășul Nicolae Stamate, șeful serviciului aprovizionare, s-a întocmit o situație exactă a stocurilor existente, la care s-au adăugat materialele ce se vor primi în trimestrul II și s-au comparat cu consumurile prevăzute pentru trimestrul II. Astfel, s-au stabilit cantitățile de materiale ce nu vor fi folosite pînă la jumătatea anului. Rămîne deci ca și cu sprijinul Bazei de aprovizionare teh- nico-materială București materialele disponibile să fie redistribuite.

de fa-în-

nu pot fi uti- de 17 kW au trecut ca ur- contracte.facem însă o

mină imobilizarea altor materiale. Să exemplificăm. în prezent, întreprinderea s-a aprovizionat cu materialele sare pentru bricarea ventilatoare mare capacitate destinate Combinatului siderurgic Galați. Dar fabricația nu poate începe, deoarece întreprinderea „Electropu- tere“-Craiova nu a livrat încă motoarele. Pe de altă parte, 54 de motoare de 315 kW stau in stoc de la începutul anului trecut, deoarece întreprinderea „Anticoroziv" nu a realizat palele din fibre de sticlă. în acest caz, soluția se impune de la sine : toți furnizorii de materiale și suban- samble să respecte cu strictețe obligațiile contractuale.
Cît costă amnezia unor 

beneficiari. Sînt beneficiari care nu ridică la timp ventilatoarele fabricate. întreprinderea „Vulcan", bunăoară, a făcut numeroase intervenții pentru urgentarea fabricării unor ventilatoare tip V 534, V 497, V 444 G. întreprinderea de ventilatoare a lăsat la o parte alte comenzi, muncitorii s-au mobilizat, și în luna februarie produsele au fost gata. Dar tot de atunci stau în magazie. Iată și alte unități din Capitală care nu au ridicat la timp ventilatoarele : „Frigotehnica", „Danubiana", „Republica".în concluzie, stocurile supranormative trebuie să fie complet lichidate. Este atit în interesul întreprinderii de ventilatoare, naționale. După cunosc cauzele supranormative, tru atragerea ductiv a unor valori materiale de milioane de lei sînt la îndemînă. Ră- mine numai să se acționeze.
Ion TEODOR

toate nece- fa- unor de

cît și al economiei cum am văzut, se creării stocurilor iar mijloacele pen- în circuitul pro-

pe baza unei tehnologii originale la Combinatul petrochimic Brazi — anvelopele radiale textil/metal, destinate autoturismului „Oltcit", precum și anvelopele fără cameră folosite la autocamioane. Un alt sector bine reprezentat este cel al firelor și fibrelor sintetice, producție care va ajunge în anul viitor la un nivel

300 kg îngrășăminte chimice în substanță activă la hectar — cifră in jurul căreia oscilează consumurile din Franța, Suedia, Anglia, Cehoslovacia — oferind concomitent, la export, îngrășăminte complexe NPK, îngrășăminte extraradiculare și lichide, uree, produse competitive și pe piața mondială. „Chimimportexport" prezintă o gamă largă de produse chimice anorganice (sodice, carbid, bicarbonat de sodiu), cit și ale petrochimiei. Dezvoltarea puternică în actualul cincinal a chimiei de sinteză și mic tonaj este ilustrată de prezentarea în standurile expoziției a numeroase medicamente originale, lacuri șl vopsele, cosmetice, produse chimice de uz gospodăresc. „Petrol- export", una din cele mai vechi întreprinderi românești de comerț exterior etalează benzine, motorine, uleiuri cu multiple utilizări în transporturi, electrotehnică, energetică, chimie, caret se constituie intr-o clasă de produse intens solicitate. ..Industrialexport". întreprindere specializată in exportul instalațiilor și utilajelor chimice, întregește oferta la export a industriei noastre prezentate in cadrul Salonului internațional al chimiei. Posibilitățile României de a construi și livra „la cheie" rafinării de țiței de mare capacitate, diferite instalații și fabrici chimice sînt ilustrate prin intermediul unor sugestive machete funcționale, ca și prin prezentarea directă a numeroase utilaje de mare complexitate tehnică.în aceste zile, produsele românești prezentate în cadrul Salonului internațional al chimiei se bucură de un

■I
in standul ..Industrialexport'' — noi utilaje tehnologice pentru industria 

chimicăcomparabil cu țările cu o industrie chimică avansată. TEROM, RELON, MELANÂ, DUNATEX sînt mărci de produse care se recomandă de la sine în fața clienților de peste hotare prin calitatea superioară a lirelor și fibrelor.La sfîrșitul acestui cincinal România va realiza un consum de circa

larg interes din partea specialiștilor, a Oamenilor de afaceri sosiți in capitala României socialiste. Numeroasele tratative comerciale și tranzacții încheiate cu zeci și zeci de firme străine atestă încă o dată competitivitatea industriei noastre chimice.
DanFoto : CONSTANTINS. Cristian

CONTRASTE
Aduceți-le aminte că au uitat!„Să vină pompierii si să-mi stingă focul" — spun versurile unui vechi șlagăr. Actuali- zindu-le. ar trebui să adăugăm cu ce să tr-adevăr. vină din tulumbele ____  ________aliniate la Giurgiu. Și nu-i vorba doar de cîteva. Sînt zeci si sute. Iată pe scurt istoria lor. în atelierele A- sociatlei economice in- tercooperatiste cu profil industrial din orașul Giurgiu se echipează. cu pompe produse la „Aversa" din Capitală, niște cisterne produse de altă întreprindere bUcureș- teană. Din această co-

întrebarea : vină ? în- cu ce să moment ce stau frumos

operare rezultă agregatul de pompare C.R.P. 3 600 (cifra reprezintă cisternei poate fi nitătile stingerea dar și la cele 162 mandate.rea a și echipat aproape 100. Pină aici toate bune. Numai că doar 60 au ajuns la cei care le-au comandat. Altele sint in așteptare, în așteptarea cui ? A intreprinderilor cole de stat care comandat, dar uitat.De ce nu sint pediate cu trenul ? Tovarășii de

capacitatea în litri), care utilizat de u- agricole la incendiilor, desecări. Din agregate coin trenrinde-

agri- le-au le-au
ex-la Giur-

giu n-au încredere in C.F.R. Spun că-s utilaje complexe, pentru care trebuie neapărat să sosească un delegat cu mijloace de transport adecvate. Văzind că nu vin, s-a recurs în cele din urmă Ia autocamioanele I.T.A. Numai că acestea nu prea sint repartizate pentru asemenea transporturi. Așa se face că pompele stau frumos aliniate la Giurgiu. De ce vă grăbiți cu pompele. doar nu arde ? — îsi spun, probabil, conducerile unităților agricole. Da, nu arde, dar s-ar putea șă și ardă ! Să vină pompierii ? Fără pompă — degeaba ! (I. Iîerțeg).
în primul trimestru al acestui an, marea majoritate a unităților economice din județul Timiș au utilizat cu spirit gospodăresc resursele energetice. Drept urmare, față de nivelul repartițiilor planificate s-au economisit 508 000 kWh energie electrică și 1,1 milioane Nmc gaze naturale. Aceste rezultate pățeau fi însă și mai bune dacă nu ar fi existat și risipitori. E cazul centralei termice de zonă din cadrul întreprinderii „Fructus“-Timi- șoara, care mai deservește întreprinderea de industrializare a

laptelui și derea de _ ____nificație. în perioada amintită, de gaze fost depășite aici peste 500 000 1gaze naturale, liză recentă a existența unor se neajunsuri lizarea resurselor nergetice in cele trei unități. Din dotarea centralei respective lipsește aparatura de măsură și control pentru aerul preincălzit și analiza gazelor de ardere ; tratarea apei de alimentare se face în mod necorespunzător, fapt ce depuneri

întreprin- morărit-pa-repartițiile naturale au l cu Nmc O ana- relevat serioa- în uti- e-

a condus excesive la de

piatră pe pereții instalațiilor ; nu a fost încă optimizat procesul de ardere ; multe izolații termice sînt deteriorate ; pompe de nu dispun de aparatura automată necesară etc. etc. Prin e- liminarea acestor neajunsuri, consumul de gaze naturale s-ar reduce, în cele trei întreprinderi, cu cel puțin 25 la sută. Para- frazînd o veche zicală, adresăm și noi întrebarea : cit timp se va mai arde gazul de pomană ? (Cezar Ioana).

unele condens

0 centrală și-un PăcalăLe făcea Păcală mai întotdeauna de-a-ndoaselea. dar. oricum, pînă mea rămînea mulțumită, a procedat si „Păcală1 de la Centrala industrială de prelucrare a lemnului București, a- tunci cînd a făcut repartiția lemnului de mină pentru exploatările din tară. Numai că. de data aceasta, s-au creat destule dificultăți. Cum să nu fie necăjiți minerii din Comănești cind.

la urmă lu-De-a-ndoaselea
reoartitiei.conformsînt nevoiti să aducă lemn de mină de stejar tocmai de la Ne- hoiu. cale de peste 200 km. Și nu este vorba de un vagon- două. ci de peste 5 000 mc. Aceasta in vreme ce lemnul din pădurile din coasta minelor. adică de la U.F.E.T. Comănești, trece pe la poarta lor. luind drumul exploatărilor miniere din Valea Jiului și din alte bazine carbonifere din tară. La ce duce

o asemenea planificare ? La manipulări inutile, vagoane imobilizate. cheltuieli ne- economicoase. Calculele făcute de economiștii de la mina din Comănești arată că, pentru fiecare metru cub de lemn plimbat pe acest traseu se cheltuiesc de pomană cel puțin 50 de lei. Cu alte cuvinte, mai mult de un sfert de milion lei dati de... sufletul lui Păcală. (Gh. Baltă).
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Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI** 

Cadru generos de afirmare liberă, 
multilaterală a personalității 

tuturor fiilor patriei
Sf. Gheorghe, orașul de reședință a județului Covasna, a găzduit una din fazele interjudețene ale Festivalului național „Cîntarea României". S-au întilnit aici artiști amatori din județele Brașov, Harghita și Covasna. La terminarea acestei întreceri am solicitat un interviu tovarășei RA- DULY GITTA, președinta Consiliului de cultură și educație socialistă al județului Covasna :— La cea de-a doua ediție a festivalului au participat peste 50 000 de participant! — de două ori mai mult decit în ediția precedentă, ne-a spus interlocutoarea. Putem aprecia că s-a accentuat caracterul de „festival al muncii și creației" al acestei grandioase manifestări. Această afirmație este susținută de participarea la cea de-a doua ediție a peste 4 000 de creatori (artă plastică, artă populară, artă fotografică, creație tehnică), de cele 450 propuneri de invenții și inovații, Care au fost făcute în această perioadă de oamenii muncii din județul Covasna, de entuziasmul cu care in școli, in fiecare unitate economică a fost îmbrățișată activitatea de creație tehnică, prin organizarea a numeroase acțiuni (expoziții și schimburi de experiență), culminînd cu organizarea unei valoroase expoziții județene de creație tehnică și științifică cuplată cu un simpozion. Pentru prima dată în această ediție a festivalului s-a organizat o expoziție județeană de propagandă vizuală, deschisă la Casa de cultură a orașului Tg. Secuiesc, ilustrind preocupările in această direcție ale organelor și organizațiilor de partid din întreprinderi industriale, instituții, cooperative agricole de producție, în vederea îmbogățirii orizontului politico-ideologic al oamenilor muncii, a mobilizării acestora pentru realizarea exemplară a sarcinilor economico-so- ciale, a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă.Ediția a Il-a a Festivalului național „Cîntarea României" în județul Covasna a avut un deosebit succes, a cunoscut o creștere substanțială a numărului de formații participante : de la 1 900 în ediția I la 2 700 în cea de-a doua ediție. Au avut loc peste 10 000 de spectacole.

— Ce ne puteți spune despre recenta întrecere interjudețeană ?— Am avut bucuria de a fi gazdele întrecerii unei faze interjudețene a celei de-a Il-a ediții a festivalului, în cadrul căreia peste 4 200 artiști a- matori din județele Brașov, Harghita și Covasna s-au întrecut pentru a desemna pe cei care vor participa la faza pe țară. întrecerile s-au desfășurat pe scena Teatrului maghiar de stat (teatru, teatru de păpuși, montaje, recitări), pe scena casei de cultură a sindicatelor (coruri, muzică clasică, dansuri, obiceiuri și muzică populară) și pe scena amena-
Convorbire cu RADULY Gitta, 
președinta Consiliului de culturâ 

și educație socialistâ al județului 
Covasna

jată în sala sporturilor (muzică ușoară și muzică folk).O opțiune repertorială fericită a făcut colectivul Teatrului popular din Odorheiu Secuiesc, punind în scenă piesa „A venit o fată" de Huszâr Săndor, piesă cu care a realizat un spectacol modern, cu un mesaj ce a ajuns la inima spectatorilor. Un spectacol frumos au realizat și artiștii de la Casa de cultură din Să- cele (județul Brașov) cu piesa „Excursia" de Teodor Mănescu, in care profunzimea, redarea exactă a caracterelor au fost elementul esențial. Punerea in scenă într-o modalitate modernă a baladei populare „Szep Domokos Anna" de către teatrul folcloric al Căminului cultural Arcuș (județul Covasna) a întrunit aprecierile pozitive din partea juriului. Merită a fi evidențiate spectacolele realizate de formațiile de teatru de păpuși a Casei de cultură din Baraolt (județul Covasna), care a prezentat piesa „Cei trei purceluși și lupul", și a Căminului cultural Jibert (județul Brașov) cu piesele „Plugarul" și „Cununa", obiceiuri populare transformate in spectacol.La recitări, pe lîngă interprețil cu reale calități artistice ca Ulkei Olga, (Odorheiu Secuiesc), Moraru Nicu-
Sevele proaspete 

ale unei arte străvechi 
îndemnări pe marginea expoziției interjudețene de 

la Sf. GheorgheProfilată pe artă populară, expoziția interjudețeană a artiștilor amatori ce s-a deschis de curînd în orașul Sfîntu Gheorghe, manifestare la care participă trei județe : Brașov, Covasna și Harghita, constituie o expresie edificatoare a specificului vieții culturale din aceste județe. Ea însumează o experiență a- dunată de decenii, o tradiție transmisă din familie in familie, grupind artiști din toate generațiile, indiferent de naționalitate. Români sau maghiari, ei sint în primul rînd artiști cetățeni, creatori care-și aduc deopotrivă contribuția la dezvoltarea artei contemporane. Crescută pe un teren fertil, in care geniul creator al meșterilor populari români și maghiari a conlucrat, arta lor rodește astăzi cu mare vitalitate, trăgîndu-și seva dintr-o recunoscută tradiție, din noile realități ale vieții materiale și spirituale din România socialistâ.Trăsătura esențială a acestei expoziții de la Sfintu Gheorghe este realizarea dialogului dintre tradiție și inovație. Ințelegînd că respectarea tradiției nu înseamnă conformism, stagnare, conservatorism, ci, din contră, o dezvoltare dinamică, artiștii populari pre- zenți au încercat să definească și un stil al epocii noastre, pe linia înnoirii limbajului, a modernizării lui. Printre genurile cele mai concludente în acest sens este pictura pe sticlă. Reprezentată de județul Brașov prin artiști cu renume, cunoscuți în țară și în străinătate, cit și prin școala de la Cincu, pictura pe sticlă reprezintă o adevărată frescă socială a vieții satului transilvănean redată în

Imagine din expoziție

lina (întorsura Buzăului), Szabo Szende (Tîrgu Secuiesc) merită a fi evidențiați recitatorii care au prezentat creații proprii : rapsodul popular Ghiță Baciu din întorsura Buzăului, Papp Gyorgy Margit din Săcele sau Ligia Andreescu de la Combinatul chimic Făgăraș, cu o foarte frumoasă poezie antirăzboinică.Montajele literare prezentate au dat glas sentimentului de dragoste față de partid, patrie și popor, față de mult iubitul secretar general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost manifestări dedicate muncii și vieții fericite, libere și înfrățite a tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate.Față de ediția precedentă mi se pare că o dezvoltare deosebită .se poate constata în privința mișcării muzicale și coregrafice. La faza interjudețeană au fost prezente 15 coruri, numeroase formații de muzică clasică și populară, soliști vocali și instrumentiști de muzică clasică și populară, formații de dansuri populare și de dans tematic, în întrecerea formațiilor corale s-au evidențiat : corul întreprinderii miniere din Căpeni (județul Covasna), corul bărbătesc al Casei de cultură a orașului Sf. Gheorghe, corul de cameră „Vox humana" al profesorilor de muzică din Sf. Gheorghe, corul de femei al sindicatelor din Sf. Gheorghe, corul bărbătesc și corul de cameră ale Casei de cultură a municipiului Odorheiu Secuiesc. Dintre formațiile de muzică clasică au făcut o impresie deosebită formația instrumentală „Trio cambrata" din Sf. Gheorghe, grupul cameral instrumental „Camerata" din Baraolt, orchestra de cameră din municipiul Odorheiu Secuiesc, o mențiune specială meritînd orchestra de cameră a Căminului cultural al comunei Zăbala — singura orchestră de muzică cultă din mediul rural prezentă la întreceri.Programele formațiilor de muzică populară, ale grupurilor și soliștilor vocali și instrumentiști, ale formațiilor de dansuri populare s-au caracterizat prin stăruința și preocuparea interpreților de a prezenta opere originale, autentice, care atestă păstrarea și dezvoltarea tradițiilor artei populare românești, maghiare, germane. Găsim în această multicoloră sărbătoare a geniului popular o puternică expresie a condițiilor create de partid pentru ca toți oamenii fără deosebire de naționalitate să-și afirme pe deplin propria personalitate.Orașul Sf. Gheorghe a fost și gazda a trei vernisaje de expoziții ale artiștilor amatori din cele trei județe — artă plastică (muzeul județean), artă fotografică (clubul cooperativei meșteșugărești „Hărnicia") și artă populară (clubul muncitoresc Gheorghe Doja). Din bogatul material prezentat în aceste trei expoziții juriul a premiat peste 50 de lucrări selecționate pentru faza republicană.
TOMORI GSza

Cosa de cultură din orașul Buhuși, județul Bacâu

Afișul politic
Multiplicat și răs- 

pindit in mii de exem
plare, afișul — acest 
eficient instrument de 
luptă politică, inepui
zabil mijloc de educa
ție estetică, etică, ge- 
neral-umană — oferă 
premise dintre cele 
mai favorabile comu
nicării artistului cu 
publicul. Este un ade
văr pe care-l repetăm 
adesea; un adevăr a- 
supra căruia ne-a a- 
tras de curînd atenția 
expoziția de afiș po
litic deschisă la Gale
riile Eforie. Un grup 
de cunoscuți și talen- 
tați graficieni: Alex. 
Andrei, Alex. Bălan,. 
N. Cornelia, C. Costa, 
I. Cova, Lucreția și 
Victor Feodorov, S. 
Georgescu, Dan Alex.

Ionescu, FI. Ionescu,M. Mănescu, 1. Mol
nar, Pavlin Nazarie, 
C. Nițulescu, Eug. Pa- 
lade, D. Petrică, L. 
Plosca, C. Pohrib, Pe
ter Pustai, Dan Radu,
N. Sirbu, Radu Stoi
ca, Napoleon Zamfir 
au creat aici un spa
țiu artistic dominat de 
via, omeneasca mișca
re a sensibilității, con
centrată de această 
dată asupra unei pro
blematici de mare ac
tualitate — lupta pen
tru pace. „Pentru o 
lume fără arme" este 
de altfel titlul generic 
al acestei manifestări, 
care reușește să răs
pundă unui dublu de
ziderat: politic și cul
tural.

Cutezătoare, riguros

Afiș de Iosif Molnar

expresive, afișele aces
tei expoziții sugerea
ză o mare confrunta
re de forțe, in cadrul 
căreia dinamismul în
cleștării nu face decit 
să sublinieze efectele 
benefice ale păcii. 
Funcționalității, func
ției exclusiv militante 
i se alătură, ca un co
rolar firesc, cantitatea 
de frumos artistic ne
cesară, modernitatea 
mijloacelor de expre
sie; receptarea fiind 
favorizată in primul 
rind prin imaginile ar
tistice care sint pre
zentate publicului.

Mai simple sau mai 
complexe, mai expre
sive sau mai decora
tive, ele relevă o anu
me concentrare de du
rată a gindirii, a efor
turilor artistice, con- 
turînd în ansamblul 
acestei expoziții nu 
numai imaginea unui 
remarcabil potențial 
artistic (din păcate 
încă destul de puțin 
solicitat), ci și multi
plele posibilități pe 
care afișul politic le 
are in domeniul mo
bilizării energiilor, in 
stabilirea unui efi
cient dialog cu privi
torii.
Marina PREUTU

Dezbatere științifică cu tema : 
„Psihologia consonantistă"La Institutul de cercetări pedagogice și psihologice a avut loc cea de-a doua dezbatere științifică cu tema „Psihologia, consonantistă a dr. Ștefan Odobleja . Numeroasele re

ferate prezentate de cercetători, cadre didactice universitare, ingineri au pus în evidență posibilitățile de valorificare a operei savantului român.
CRONICA

tv
PROGRAMUL 1

9.00 Teleșcoală
10.00 Film artistic
11.40 Publicitate
11,43 Album coral
12,00 Telex
12,10 închiderea programului
16.30 Emisiune în limba germană
18.25 Tragerea Loto
18.35 La vqlan
18.50 1001 de seri
1.9.00 Telejurnal
19.20 Reflector
19.40 Film artistic : „Pentru patrie* 

(partea a Il-a).
21.20 Campionatele europene feminine 

de gimnastică. Selecțiunl inregls- 
trate de la Copenhaga

21.50 Telejurnal

PROGRAMUL 2

17,00 selecțiunl din emisiunea „Album 
duminical"

17.35 Blocnotes — Informații utilitare
17.55 Dicționar cinematografic : Robert 

Redford
19.00 Telejurnal
19.20 Radar pionieresc
19.35 Pagini clasice, mari interpret!. 

Concertul nr. 2 in si bemol major 
pentru pian și orchestră de 
Brahms, solist Francois Joel Thi- 
olller. Interpretează Orchestra fi
larmonică „George Enescu". Diri
jor : Mircea Crlstescu

20.25 Publicitate
20.30 Telex
20.35 Studio llriC '79
21.25 Oameni in alb

CORECTITUDINEA
(Urmare din pag. I)de la unii membri ai colectivului s-a efectuat un control inopinat, consta- tindu-se că peste 30 la sută din producția raportată ca realizată in luna precedentă nu îndeplinea condițiile spre a îi considerată ca atare.Împotriva celor vinovați s-au luat, e drept, măsuri administrative. La întreprinderea din Alba Iulia fostul director. Nicolae Botezan. a fost eliberat- din . funcție, iar șeful biroului plan, Petru Totoianu. a fost retrogradat ; la fabrica din Codlea s-a .hotărit schimbarea din funcție a fostului șef al secției mobilă, inginerul Constantin Chelcea, precum și sancționarea prin reducerea retribuției cu 10 la sută pe o lună a inginerilor Mircea Negruțiu, șeful biroului plan, și Florin Popescu, șeful biroului programare, pregătire, urmărire a producției din cadrul Combinatului de prelucrare a lemnului Brașov, in subordinea căruia se află Fabrica de mobilă Codlea. (Ne întrebăm daca aceste sancțiuni au fost, cu adevărat, pe măsura gravității faptelor săvîr- șite și, totodată, dacă asemenea practici incompatibile cu interesele fundamentale și cu comandamentele etice ale societății noastre au fost înfierate cu asprimea ce se cuvenea în fata colectivelor respective de muncă ?).

Cui servește tăinuirea 
lipsurilor ? A dezinforma organul superior, a-i furniza date eronate în orice problemă înseamnă a comit^un fals în documente cu caracter de "tat și de partid — acțiune care, de fapt, cade sub incidența legilor. Nu rareori, cînd -se recurge la o asemenea practică, motivul il constituie faptul că, la baza unor greșeli și deficiențe, se află neajunsuri din propria activitate, iar fardarea, machierea realității urmărește tocmai să le ascundă. Dar ce este mai important pentru un om, pentru un comunist care ține cu adevărat la cinstea și onoarea sa — tăinuirea lipsurilor proprii ori scoaterea lor la iveală cu corectitudine și operativitate spre a se trece neintirziat la remedierea lor și a se feri economia, societatea de pagube materiale sau morale ?Cîteodată se „temporizează" relevarea deficiențelor in ideea de a se

cele mai mici detalii, cu umorul și spiritul critic al omului din popor. Cu o perspectivă naivă, înghesuind pină la suprapunere zeci de personaje, cu o paletă cromatică violentă, chiar crudă, dar bine armonizată, estompată uneori cu alburi, artiștii populari amatori își prezintă satul natal (Scopos Margareta) cu obiceiurile sătenilor : munca cimpului, bucuriile și întristările lor (Tohăneanu N., Ciucu- rescu T„ Dumitru Corina, Boșiu Viorica). De remarcat din același județ și cojoacele meșterilor recunoscuți de la Drăguși cu o bogată broderie aplicată, ca și țesăturile și cusăturile din zona Făgărașului.Județul Covasna se remarcă prin mobilierul pictat din zona Ba- raoltului de către familiile Siitb Bela și Nagy Bela ce continuă o tradiție și o meserie învățate din generație in generație : ei conduc azi o secție a școlii populare de artă din Sfintu Gheorghe. De asemenea, țesăturile din zona Buzoaie

lor și a Araciului sint remarcabile prin varietatea lor. •Județul Harghita prezintă cu mult succes meșteșugul lemnului sculptat, 26 scaune cu spătare cu profilatură de baroc provincial transilvănean, fiecare cu altă scenă sculptată, de natură florală, antropomorfă, zoomorfă, lucrate în relief sau „en creux", împreună cu masa și trei sfeșnice din fier forjat, au fost confecționate în cadrul taberei de creație a artiștilor populari din Lăzarea în noiembrie 1978. De remarcat tot în acest județ este și valoarea, autenticitatea ceramicii de la Corund, care atinge o puternică monumentalitate nu numai prin dimensiune, ci și prin măiestria formei, a desenului.Calitățile artistice ale expoziției in ansamblul ei, probitatea profesională a meșterilor au dus la premierea a 200 de lucrări și participarea lor, deci, la faza republicană de la București.
Anca POPP

In șirul poeziei lui Gheorghe Tomozei. adunată de-a lungul anilor in multe tomuri, mai mari sau mai mici. „Ierbar de nervi", tipărit nu de mult, la editura ..Cartea românească", nu este un simplu ..nou volum". Masiv, divers, cu profunzimi lirice mai puțin întîlnite în versurile anterioare. transcriind, in cea mai mare parte, emoții poetice din teritorii mai puțin sau deloc explorate, recentul volum are multe din calitățile unei cărți de cumpănă, care reprezintă, deopotrivă, un sfirsit si un început de exprimare lirică.Cartea ar putea să însemne o îndepărtare de poezia colorată si sentimentală. cultivată temperamental. cu virtuti si rezultate superioare, riscînd însă, prin frecventă, să devină manieră. Prima parte a volumului de fată, „Ploaie rustică", deși continuă să exploreze țărmurile familiare poetului, se remarcă mai cu seamă prin subtextul care estompează atmosfera antonnannescă si barocul imaginar al vechilor tirguri. Accentele cad mai mult pe creionarea intimităților umane, pe sentimentele fundamentale făcute să vibreze in preajma unor experiențe esențiale ca durata. iubirea sau moartea. Se poate vorbi de o reorientare a lirismului, care înseamnă o îmbogățire. prin apariția unor noi motive și teme, și, totodată, o subliniere a firului liric meditativ. Sentimentul curgerii timpului se insinuează tot mai mult in vers : „Da, mai bătrîn, dar

mal aproape de moarte / 
mai ințelept, desigur dar și 
mai singur, / nu mă mai 
dărui zilei / cu tpt ce 
sint, / bătăliile le port cu 
doar fărime din mine / insă 
fragmentele învingătoare 
puse unele lîngă altele / nu 
mai sint eu. H Dar e ceva 
mai întreg / decît marea / 
care se sparge / mereu ?“ („Consolare"). Reflexele

conjugalei piini / și mă 
osific — / schelet al spe
ranței / cum zăpada e sche
letul apei / și mă cred / 
croitor de păuni / și cizmar 
de ceramici". („Istorisire"). Lumile dispărute sînt și ele motiv de tălmăcire lirică. „Uneori mi se face 
dor de insula Ada Kaleii", comunică abrupt poetul, i se face dor de „citeva po-

tr-o familie largă de spirite muntenești.Am văzut că un suflu nou aduce in poezie perceperea existentei modificate de timp. Evenimentele cu putere de soc.' au fost si ele dintotdeauna remode- lante de existente artistice. Tot ciclul ..Cu privire la viata mea" poate fi considerat rodul unei experien-
Gheorghe TOMOZEI

„Ierbar de nervi"
impactului dintre timp si om sint prezente pretutindeni. enunțate de multe ori aforistic : „Alb neînduple
cat / sărurile timpului 
mi-așază pe tîmple", „Bă- 
trînețea e o arhitectură 
coruptă" sau asocierea insistentă. în descendentă romantică, între ruina materiei si curgerea „în trecut" pe care o aduce vîrsta la om. ca în memorabila poezie „In orașul necunoscut".Noi semnificații sint atribuite si altor motive lirice. De exemplu, motivul cărturarului imperturbabil cufundat în lumea cărților este asociat zeificării, in ciuda trupului care se pierde. Intr-un cadru mai mult feeric decit prăfuit, „iluminat de biblioteci", cărturarul stă „sub / o panoplie 
de datini, ! lipit de crupa /

goane de lut din mijlocul 
Dunării", de „un sat de 
țară ca o măruntă țară", cum numește poetul această Atlantidă românească evocind, ca într-o tapiserie orientală, „o ceaină
rie cu bărbați prefirind 
mătănii și capete de viziri, 
transparente, cintece încle
iate in șerbet și / măgăruși 
cărind drobi de zahăr 
candel". Recunoaștem astfel în aceste versuri, dar si în altele, statornica chemare a poetului spre lirismul venit dintr-o lume cu vechime în gusturi si obiceiuri, colorată și hieratică pe dinafară, energetică si pasională în interior. Este o parte, memorabilă, care dăinuie din trecutul creației poetului si-1 individualizează in bună măsură in-

te de viată ajunsă intr-un punct critic. Poezia care denumește ciclul ne apare ca o dramatică definire : 
„Fiți atenți la cai, atenți la 
hamuri, viața nu-i trans
port de lăzi cu geamuri, / 
legendă ori sare / in curs 
de coagulare". Poetul vorbește de un „ieri" cind 
„încă scriam versuri. / 
Ieri / ca miezul de măr 
mi-era gîndul / azi sint 
martorul unei desfolieri, / 
spaima-mi jupoaie cuvin- 
tul. H Oglinda ieri, azi 
răsfrintul / cu chip alungit 
ca o sticlă impură ; / vîn- 
tul, / frunzei, nervurile-i 
fură. // Ieri mină-n lucra
re, azi gură / hrănindu-se 
cu versuri de ieri. / Fisuri 
între semne. Tăceri / și 
somnul ce nu te îndură. // 
Ieri încă scriam versuri".

în această poezie dominată de dramatismul stărilor revine adesea ca un laitmotiv speranța în virtuțile benefice ale scrisului, cutezanța de a se zidi in stanță. Această supremă încercare se transformă intr-un elogiu adus cuvintu- lui : „Transcriu ca pe o filă 
de jurnal / lumina serii, 
verdele-i oval. // Iarna ei 
dusă, cine să-i evoce / sub 
geamul meu, zăpezile-i ba
roce ? / Pe scara de incen
diu a tăcerii / saci cu pe
nițe cară gunoierii / și 
saci cu greieri. Literele 
ude / curg peste paginile 
ne-ncepute / ca din hamba
re cu tocite grine. / Tot. 
literele vechi îmi vor ră- 
mine / și, bulgăre de ceară, 
lampa veche / Ce-i este 
miinii ce mă poartă, 
veghe...".Poeziile din acest ciclu poate sint mai puțin atractive. sau muzicale, cu un termen generic mai puțin frumoase. Și alternanța între poezia amplă si cea scurtă, oină la un vers, poate surprinde la un poet care ne-a obișnuit cu lungi poeme. Calitățile acestora trebuie insă extrase din natura lor intimă aparte, in care intensitatea trăirii face să vibreze un tărîm lăuntric de autentică umanitate. Fiind in bună parte o poezie născută din durere. ea devine prin verb un mod de eliberare creatoare. Poetul a putut, a vrut si a știut să transforme palpitul existentei in creație. Și nu e puțin.

Emil VASILESCU

cinema
• Falansterul : SCALA — 16; 19, 
MELODIA — 9.15; 12; 16; 19.
• Dansul tobelor : LUCEAFĂRUL
— 14,30; 17,30; 20.15, la grădină —
19,30, BUCUREȘTI — 14: 16,45;
19,45 FAVORIT — 9; 12: 16: 19.
• Addio, piccola mia î TIMPURI 
NOI — 15; 17,30; 20.
• Inocentul : SALA PALATULUI
— 17; 30.15, PATRIA — 14,30; 17,15: 
20.
• Prietenii copilăriei mele : CA
PITOL — 15.45: 18; 20.15. a gră
dină — 19.30. FLAMURA — 9;
11.15; 13,30: 15,45: 18; 20,15.

• Inspectorul și braconierii 1 
CENTRAL — 15: 17,30; 20.
• Elvira Madigan : CINEMA
STUDIO — 20.
• Nea Mărin miliardar : CINEMA 
STUDIO — 10: 12; 14; 16; 18, VII
TORUL — 14.30; 16,30; 18,30; 20.30.
• Clipa î VICTORIA — 15.30; 19.
• A fost regăsită compania a 7-a:
FESTIVAL — 14,30; 16,30; 18,30;
20,30, la grădină — 19.30, FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Program de desene animate — 
9,30; 11; 12.30; 14; 15.30: 17. Pen
tru patrie — 19 : DOINA.
• Un om In loden : EXCELSIOR
— 9; 11.15: 13,30; 15,45; 18: 20.15,
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, la grădină — 19,30.
• Omul cu masca de fier : BU-

ZEȘTI — 15; 17.30; 30, la grădină
— 19,30, GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• Vis de ianuarie : GRIVIȚA — 
15,45; 18: 20,15, FLOREASCA — 9; 
11; 13; 15,30; 18: 20.
• Angelica, marchiza îngerilor — 
11,45, Pe prima pagină — 14, Cu- 
vintul dat — 16,15; 18,30. Jurnalul 
unei femei pierdute — 20.30 : CI
NEMATECA.
• Cobra : DACIA — 14,30; 16,30;
18.30; 20.15.
• Expresul de Buftea : BUCEGI
— 15; 17,30; 20. la grădină — 19.30
• Circiuma de pe strada Piatniț- 
kaia : LIRA — 15.30; 18; 20.
• Substituirea : DRUMUL SĂRII 
15.30; 1^-20.
• Brațele Afroditei : FERENTARI

— 15; 17.30; 20, VOLGA — 15,45; 
18,15; 20,15.
• Prima iubire : PACEA — 15;
17,30; 20.
• Ciocolată cu alune : COTRO- 
CENI — 15; 17,30; 20.
• Inspectorul Harry : GLORIA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
MIORIȚA — 15.30; 17,45; 20.
• Viața merge înainte : AURORA
— 15.45; 18; 20 la grădină — 19,30; 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, la grădină — 19,45.
O împușcături In stepă : PRO
GRESUL — 14; 16; 18; 20.
• Speriați-1 pe compozitor : 
POPULAR — 15.45; 18: 20.
• AI patrulea stol : COSMOS — 
15; 17,30: 20.
• Prinț și cerșetor î FLACĂRA — 
15; 17,45; 20,15, la grădină — 19.

• Cine nu-1 cunoaște pe Kadkin ; 
MUNCA — 15.45; 18; 20.
• Lanțul amintirilor : ARTA ■— 
14,30; 17,30; 20,15, la grădină — 
19,30.
• Napoli se revoltă : GRĂDINA 
TITAN — 19,30» GRĂDINA LIRA 
— 20.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Un fluture pe lam
pă — 19.30, (sala Atelier) : Fante
ziile lui Fariatiev — 19.
• Filarmonica „George Enescu*4

(Ateneul Românf : Concert de 
muzică franceză. Dirijor : MIHAI 
BREDICEANU. Solistă : THErESE 
DUSSAUT — 20.
• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla (spectacol cîntat în limba 
italiană) — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia — 
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu
la ndra“ (sala Grădina Icoanei) : 
Tineri căsătoriți caută cameră — 
19,30.
• Teatrul Mic : Să îmbrăcăm pe 
cei goi — 19,30.
• Teatrul de comedie : Măseaua 
de minte — 19.30.
• Teatrul „Nottara44 (sala Maghe- 
ru) : Adio Charlie — 19,30.
• Teatrul Giulești (sala Giuleștl);

Noaptea păcălelilor — 19,30, (sala 
Majestic) : Serenadă tîrzie — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Omul care 
aduce rîsul — 19,30; (sala Victo
ria) : Costică, ne vede lumea — 
19,30.
• Ansamblul, artistic „Rapsodia 
română*4 : Cunună de frumuseți 
— 19,30. (la Palatul Sporturilor și 
Culturii) : Un cîntec, o snoavă, 
un zîmbet — 18.
• Teatrul „Ion Creangă** : Băia
tul cu floarea — 16,30; 19.
• Teatrul „Țăndărică*4 : Tyl 
Ulenspiegel (premieră) — 19.
• Circul București ; Năzdrăvă
niile urșildr — 19.30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Cine aiurează, nu oftează — 19.30.

raporta numai după ce lucrurile vor fi îndreptate : or. tocmai această mentalitate împiedică concentrarea promptă de resurse și forțe pentru readucerea lucrurilor pe făgașul lor firesc, contribuind la perpetuarea — și, uneori, chiar agravarea — neajunsurilor. In acest context apare cu atit mai reprobabilă atitudinea acelor e- lemente certate cu adevărul care, prin mijlocirea unor raportări incorecte, urmăresc să obțină avantaje personale nemeritate : diferite recompense, prime etc. Trebuie să fie limpede in- țejes că pentru partidul nostru nimi^ nu este mai de preț decit adevărul și că a pune mai presus de interesul personal interesul general, interesul obștii în întregul ei. constituie un imperativ esențial al vieții si activității oricărui comunist, in orice funcție s-ar afla.în numeroase documente ale partidului. in cuvintări si expuneri ale secretarului său general s-a accentuat cu deosebită tărie asupra necesității unei înalte conduite etice a tuturor comuniștilor, mai ales a cadrelor cu munci de conducere — conduită ce are drept parte componentă informarea corectă, precisă, „netravestită" asupra dificultăților obiective sau subiective intimpinate, asupra deficiențelor și nerealizărilor. A nu proceda in acest mod înseamnă a lipsi forurile superioare — doar pentru moment, desigur, căci faptele, cum dovedește practica vieții noastre sociale, sint, pină la urmă, inevitabil scoase la lumină — de o pîrghie importantă în vederea acționării operative și eficiente asupra cauzelor ce duc la neajunsuri.Pentru partidul nostru, cunoașterea exactă și temeinică a realității reprezintă o condiție â întăririi continue ‘ a rolului său conducător, ca și a legăturii sale strinse. indisolubile cu , masele de oameni ai muncii, pentru mobilizarea eficientă a forțelor creatoare ale acestora. Pornind tocmai de la un asemenea considerent esențial, se impune necesitatea de a asigura in toate verigile, în toate, colectivitățile de muncă, obligația informării corecte și exacte ca pe o normă de conduită ce tine de insăsi structura orînduirii noastre, de principiile morale ce o guvernează.
Operele mari 
nu au vîrstă

(Urmare din pag. I)sici ai noștri s-au îndepărtat în mod deliberat fie de cerințele, fie de resursele receptive ale vremii lor. Au intenționat, cu alte cuvinte, să-și proiecteze opera intr-un prezumtiv viitor care Va ajunge la nivelul pe' /care credeau ei a-1 fi atins. Așa este cazul cu Macedonski, care, depăr- tindu-se de felul cum se scria poezia în vremea sa. reușește postum a fi recunoscut ca principalul promotor al liricii noastre moderne. La el . apare evidentă superioritatea contemporaneității cu noi față de aceea deținută cu propria-i epocă.Natural că in speță unor ' clasici care ne glăsuiesc dintr-un trecut mai depărtat intimpinăm o oarecare dificultate in a ni-i recunoaște contemporani. Deși le apreciem în gradul cel mai înalt valoarea, parcă le-am vedea-o, totuși, străină de sensul, de gustul și de categoriile înțelegerii noastre. Este insă o simplă aparență, care nu poate să reziste unei revizuiri serioase. Să luăm, bunăoară, un clasic de geniu ca Budai-Deleanu. Fără îndoială că textul „Tiganiadei" acționează la început rebarbativ. Astăzi nu se mai scrie și nu mai sint gustate epopei de factură arhaică. Și nu mai atrag nici versuri sau strofe alcătuite in așa-numita ottava rima. Dincolo însă de asemenea tipare — într-ade- văr necontemporane cu noi — putem surprinde cit de actual se arată Budai-Deleanu. Idealul libertății, expus in accente simple, popular-fa- miliare. lipsite de retorism, il apropie stilistic mai mult de un Arghezi postbelic decit de atîția poeți declamatori ai vremii sale.Orice clasic, care merită cu adevărat această numire, dispune de un suflu cu mult mai vast decît limitata arie temporală a unei virste de om și chiar a unei epoci. Din adîn- cul timpului, el străbate cu gîndul, cu cîntul, cu idealurile sale pină în ultima actualitate. Ni se impune, în consecință, o unică concluzie : nu■ există nici un clasic autentic — a se citi mare — care să nu ne fie contemporan. Relația depășește statutul contemporaneității empirice. devenind contemporaneitate științifică.Aceasta este și rațiunea pentru care în epoca noastră asistăm la un vast program de valorificare multilaterală, științifică a moștenirii clasicilor, de evaluare lucidă, critică a operei lor, cu luminile dar și cu umbrele pe care limitele inerente ale individualității și ale epocii înseși le-au așternut pe filele cărților lor. Monumentalitatea clasicilor nu ne anare cu nimic știrbită privindu-i in lumina puternică a adevărului : este dovada cea mai nimerită a orețuirii vii pe care le-o a- cordăm. Căci opera clasicilor este intr-adevăr vie prin valorile ei actuale, determinate în chip obiectiv prin analiza lucidă a contribuției lor la îmbogățirea spirituală a generațiilor de azi și de miine.
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PREȘEDINTELE NiCOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Democratice Sao Tome și Principe

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să vă mulțumesc foarte sincer, domnule președinte, pentru urările pe care Excelența Voastră a binevoit a mi le adresa cu ocazia zilei de 25 aprilie, Ziua Libertății în Portugalia.

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

(Urmare din pag. I)Inmînînd scrisorile de acreditare, ambasadorul FLAVIO QUARESMA PIRES DOS SANTOS a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui Republicii Democratice Sao Tome și Principe, dr. Manuel Pinto da Costa, un salut călduros, urări de fericire personală, de succes și prosperitate poporului român în opera de edificare a socialismului.După ce se exprimă deosebita satisfacție de a fi acreditat în România, „țară a cărei istorie recentă este marcată de lupta eroică a poporului său nu numai împotriva fascismului și imperialismului, ci, și mai ales, pentru cauza păcii, independenței și progresului social în lumea Întreagă", în cuvîntarea prezentată cu a- cest prilej de ambasadorul Republicii Democratice Sao Tome și Principe se spune : „Deși destul de diferite, între țările noastre se pot găsi multe asemănări. Ca și Republica Socialistă România, Republica Democratică Sao Tome și Principe se află angajată în lupta fermă pentru a construi, pe ruinele colonialismului, o societate nouă în care nu vor mai exista exploatatori și exploatați, în care cetățenii pot fi cu adevărat liberi și stăpîni pe munca și destinele lor. Ca și România, țara noastră militează pentru destindere, pace și cooperare pe bază de egalitate între națiuni. în Sao Tome și Principe se vorbește deseori despre ospitalitatea noastră și totuși am fost profund mișcați de primirea caldă și prietenească rezervată de la sosirea in frumoasa dumneavoastră țară, față de care doresc, să-mi exprim sincera mulțumire".
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

SPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI INTERNATIONALE
Campionatele europene de box
• Radu Daniel — în finale • Șase 
pugiliști români — medalii de bronzCampionatele europene de box de la Koln au continuat ieri cu desfășurarea reuniunilor semifinalelor, care au oferit spectatorilor meciuri aprig disputate și de un bun nivel tehnic. Dintre pugiliștii români s-a comportat foarte bine campionul european de juniori Radu Daniel, care a izbutit să se califice în finală întrecînd la puncte, cu o decizie de 4—1, pe Frank Kegebein, campionul R. D. Germane. Cu un joc de picioare derutant, plasînd serii de croșeuri de la semidistanță și în lupta de aproape, Radu Daniel și-a asigurat victoria încă din primele două reprize, cînd avantajul său era decisiv. în finală boxerul nostru îl va întîlni pe redutabilul pugilist polonez Henryk Srednlcky, învingător, la rlndul său, tot cu o decizie de 4—1 la puncte, in fața lui Aleksandr Dugarov (U.R.S.S.)
Campionatele internaționale 

de tenis ale RomânieiRezultatele înregistrate ieri în Campionatele internaționale de tenis
„Busola de aur“în pădurea Gilău — din comuna cu același nume, județul Cluj — s-au desfășurat, timp de două zile,. întrecerile din cadrul concursului de orientare sportivă „Busola de aur", organizat de consiliul județean al sindicatelor și asociația sportivă „Clujeana" — concurs ajuns la a Xll-a ediție.Au participat 320 de concurenți și concurente reprezentind ,35 de asociații și cluburi sportive din 22 de județe ale țării. Concursul, desfășurat pe categorii de vîrstă, de la 9 pînă la peste 50 de ani, a revenit, ca să dâm numai cîteva exemple, următorilor : categoria 9—11 ani — fete — surorile Horvath Kinga și Horvath Reka, dtk Ia asociația sportivă „Voința" C tj-Napoca, iar la băieți — Marton Stefan și Marton Ioan, de la Liceul

Concurs deInstitutul de marină „Mircea cel Bătrin" este instituție militară de invățămînt superior tehnic, de specialitate și pregătește cadre pentru marina civilă, întreprinderea de exploatare a flotei maritime „Navrom" Constanța, în specialitățile : navigație (ofițeri maritimi punte) și electromecanică navală (ofițeri maritimi electromecanici și ofițeri maritimi electricieni). Admiterea în Institutul de marină se face pe bază de concurs, care se va desfășura potrivit prevederilor din broșura „Admiterea în învățămin- tul superior-1979", editată de Ministerul Educației și învățămîntului. înscrierea la concursul de admitere se face la Departamentul transporturilor navale București numai pentru candidați! care au domiciliul în București pînă la data de 20 iunie 1979. Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune la comisia de selecționare diploma de bacalaureat în original sau adeverință din care să rezulte că elevul

în cuvîntare este exprimată hotă- rîrea ambasadorului Republicii Democratice Sao Tome și Principe de a depune toate eforturile pentru a strînge mai mult legăturile de prietenie și cooperare dintre cele două țări și popoare.Primind scrisorile de acreditare, președintele NICOLAE CEAUȘESCU a mulțumit pentru urările ce i-au fost adresate și a transmis, la rîn- dul său, președintelui Republicii Democratice Sao Tome și Principe și poporului sao-tomez prieten un salut călduros, cele mai sincere urări de sănătate și fericire, de progres și prosperitate.în cuvîntarea de răspuns a șefului statului român, după ce șe subliniază că întreaga noastră națiune este angajată plenar în înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, se spune : „Acționind consecvent pentru progresul economico-social al întregii țări, promovăm, totodată, largi raporturi de prietenie și colaborare cu toate țările, pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, nerecurgerii la forță sau la amenințarea cu forța, al dreptului fiecărui popor de a-și hotărî de sine stătător destinele. Ca țară care a cunoscut timp de secole dominația străină, România militează susținut pentru lichidarea vechil politici imperialiste și colonialiste, pentru dezvoltarea independentă, de sine stătătoare, a tuturor popoarelor. Așa cum am subliniat și în cursul recentei vizite ce am făcut-o pe continentul african, poporul român este 

ale României, competiție ce se desfășoară pe terenurile Progresul din Capitală : simplu bărbați (optimi de finală) : Dumitru Hărădău — Daniel Stănescu 6—1, 6—1; Thomas Emmrich (R. D. Germană) — Vilmos Lăzâr (Ungaria) 6—3, 6—4 ; Liuben Ghenov (Bulgaria) — Andrei Dîrzu 6—3, 1—6, 6—4 ; Florin Segărceanu — Sun Chun Lai (R. P. Chineză) 6—3, 3—6, 6—4 ; A. Margets (Spania) — G. Kalovelo- nis (Grecia) 6—3, 6—2 ; M. Mîrza — L. Mancaș 6—4, 6—2.într-o partidă contînd pentru sferturile de finală ale probei feminine, Maria Romanov a întrecut-o cu 6—3, 4—6, 7—5 pe Chen Zheng Hua (R. P. Chineză).Competiția continuă astăzi, de la ora 12,00.
„Cursa Păcii" la ciclismPrima etapă a celei de-a 32-a ediții a tradiționalei competiții internaționale cicliste „Cursa Păcii" s-a desfășurat ieri pe un timp frumos, pe un traseu deluros, între Praga și Pardubice, și a fost marcată de trei sprinturi cu premii, ceea ce a dinamizat cursa prilejuind la km 80 desprinderea din pluton a rutierului bulgar Nencio Staikov, care la km 100 avea un avans de un minut.

la a XH-a edițienr. 3 din Cluj-Napoca ; la categoria 11—13 anl — Ileana Geleriu, de la „Chemarea munților" din Baia Mare; la masculin — categoria 18 ani — Mircea Moldovan, de la „Voința" Zalău ; la bărbați de 43 de ani — Radu Rusu, de la „Unirea" Ploiești ; la fete de 19 ani ~r David Marta, de la „Voința" Arad ; la femei de 43 de ani — Lazăr Margareta, de la „Confecția" Tg. Mureș, iar la bărbați peste 50 de ani — Szelenka Carol, de la „Voința" Cluj, și Henring Kurt, de la „Dumbrava"- Sibiu.Cupa transmisibilă „Busola de aur" a revenit lui Marta David, de la ,,Vo- ința“-Arad, și Pavel Gligor, de la „Voința" Cluj-Napoca, care au întrunit cel mai mare număr de puncte. (Alexandru Mureșan).
admiterea absolvit liceul ori că este în ultimul an de studii, aprecierea activității școlare eliberată de conducerea liceului (pentru egi încadrați în producție vor aduce în plus aprecierea activității profesionale de la locul de muncă eliberată de conducerea întreprinderii sau secției), certificat de naștere în copie îegalizată, buletine medicale (R.B.W,. radioscopie gastroduode- nală, radioscopie pulmonară) șl adeverință eliberată de circa sanitară de domiciliu privind bolile cronice și acute în stare transmisibilă, trei fotografii 3/4. Odată cu acestea candidații vor depune și două dosare tip mapă, pe care își vor scrie numele. Nu se admite înscrierea sub rezerva prezentării ulterioare a actelor. La concursul de admitere se primesc numai bărbați ce nu depășesc vîrsta de 25 de ani. Relații suplimentare la telefon 19100 Interior 652 I.E.F.M. „Navrom" Constanța, — biroul învățâ- mînt.

pe deplin solidar și sprijină activ lupta popoarelor africane pentru asigurarea progresului lor economic șl social, pentru întărirea independentei naționale, a unității și solidarității lor în lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolo- nialismului, a oricăror altor forme de oprimare șl discriminare rasială. Ne pronunțăm și acționăm ferm pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale, bazată pe deplina egalitate și echitate, pentru dezarmare și destindere, pentru instaurarea unui climat de securitate și largă colaborare internațională".în continuare, în cuvîntare se spune : „Consider că există toate condițiile ca. prin eforturi comune, relațiile de prietenie dintre țările noastre să se dezvolte în continuare, în primul rînd pe linia schimburilor și cooperării economice, în interesul reciproc al celor două popoare, al cauzei păcii și colaborării".Șeful statului român a urat ambasadorului Republicii Democratice Sao Tome și Principe succes în misiunea încredințată și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal.După solemnitatea înmînării scrisorilor de acreditare, președintele Nicolae Ceaușescu s-a întreținut, intr-o atmosferă cordială, cu ambasadorul Republicii Democratice Sao Tomâ și Principe, Flavio Quaresma Pires Dos Santos.La solemnitate și la convorbire au participat Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Silviu Curticea- nu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.

Primul pluton, în care se afla și ciclistul român Vasile Teodor, a redus din handicap, dar nu l-a putut ajunge pe fugar, acesta trecînd linia de sosire cu un avans de 33 de secunde.Iată clasamentul etapei : 1. Nencio Staikov (Bulgaria) — a parcurs 127 km in 2h 51’53’’ ; 2. Serghei Nikitenko (U.R.S.S.) la 33” ; 3. Bernd Drogan (R.D. Germană) ; 4. Luigi Trevelin (Italia) ; 5. Aavo Pikkus (U.R.S.S.) ; 6. Alexandr Averin (U.R.S.S.) ; 7. Michal Klasa (Cehoslovacia) ; 8. Said Guseinov (U.R.S.S.) ; 9. AlexandreRua (Portugalia) ; 10. Vasile Teodor (România) ; 11. Domenico Perani(Italia) ; 12. Maurizio Orlandi (Italia) ; 13. Fausto Scotti (Italia) ; 14. Joachim Hartnick (R.D. Germană) — toți în același timp cu locul doi.De asemenea, cu primul pluton, cronometrat la 2h 52’ 26” au sosit și cicliștii români Mircea Romașcanu, Ilie Valentin și Costel Cojocarii.Etapa a doua se va disputa pe traseul Pardubice — Olomouc (172 km).
Campionatele internaționale 

de tenis ale ItalieiSferturile de finală ale probei de simplu femei din cadrul campionatelor internaționale de tenis de la Roma se vor desfășura după urăiă- torul program : Virginia Ruzici (România) —'Tracy Austin (S.U.A.); Chris Evert (S.U.A.) — Ivana Ma- druga (Argentina) ; Iris Riedl (R.F. Germania) — Evonne Goolagong (Australia) ; Dianne Fromholtz (Australia) — Sylvia Hanika (R.F. Germania).Iată șl ultimele rezultate din „optimi" : Goolagong — Forood 6—3, 6—0; Hanika — Tomanova 6—2, 6—2; Riedl — Casals 6—4, 6—4 ; Fromholtz — Stove 6—1, 6—2.
CONSILIILE AGROINDUSTRIALE

(Urmare din pag. I)canisme organizatorice cu forță mobilizatoare la nivelul sarcinilor ce le revin. Așa se explică faptul de ce in consilii agroindustriale vecine ritmul semănatului a fost diferit, primele terminind lucrările cu 4—5 zile mai devreme. Principala carență care s-a făcut simțită a constat in lipsa de fermitate în luarea unor decizii, manifestîndu-se încă practica dăunătoare de a se aștepta indicații de la organele județene. în pofida atribuțiilor largi pe care le au aceste organisme, a puterii lor de decizie, nu s-a realizat pretutindeni acea apropiere nemijlocită intre consilii și subunitățile de producție, apelindu-se în unele locuri la practici birocratice de a coordona activitatea fermelor agricole din birou. Efectele dăunătoare ale unui asemenea mod de „conducere de la distanță" s-au manifestat în unele unități agricole din consiliile agroindustriale Moșteni — Teleorman, Baia — Tulcea, Balaciu — Ialomița etc., unde specialiștii, apreciind din „birou" starea terenului sau temperatura, au pierdut zile bune de lucru, amînînd nejustificat executarea lucrărilor agricole.Calea principală a Îmbunătățirii activității consiliilor agroindustriale constă in promovarea stilului de muncă dinamic, operativ, in intervenția la fața locului — singurele capabile să asigure acestor organisme îndeplinirea atribuțiilor importante cu
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Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU
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la marea adunare populară 
consacrată zilei de 1 Mai

30 aprilie 1979
EDITURA POLITICA

CronicaCu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste Cehoslovace, ambasadorul acestei țări la București, Lumir Hanak, a vorbit, joi, la posturile noastre de radio și televiziune.
★Joi a avut loc deschiderea oficială a Consulatului general al' Republicii Socialiste Cehoslovace de la Constanța.Au participat Ion Stolan, prlm- secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai organelor locale de partid și de stat

Azi și miine la Copenhaga

Campionatele 
europene 

de gimnastică 
femininăLa Copenhaga se desfășoară astăzi si miine întrecerile celei de-a 12-a ediții a campionatelor europene feminine de gimnastică, competiție de amplă rezonanță ce reunește din doi în doi ani pe cele mai valoroase gimnaste de pe continent.La actuala ediție a campionatelor și-au anunțat participarea gimnaste fruntașe din România, U.R.S.S., Cehoslovacia, Ungaria, Franța, R.D. Germană, Anglia, Polonia, R.F. Germania, Spania, Suedia, Norvegia, Bulgaria, Iugoslavia și alte țări.Culorile sportive ale României vor fi reprezentate la această importantă întrecere de tripla campioană o- limpică Nadia Comăneci, care este, totodată, și campioana absolută a Europei la ultimele două ediții — 1975 (Skien, Norvegia) și 1977 (Praga). în lotul țării noastre alături de Comăneci se află la Copenhaga campioana europeană de junioare, Emilia Eberle, tinerele speranțe Anca Chiș și Melita Riihn. Potrivit aprecierii specialiștilor sosiți aici, concursul se anunță foarte echilibrat, de mare atractivitate, datorită prezenței unor stele de necontestat ale gimnasticii mondiale, alături de Nadia Comăneci aflîndu-se In disputa pentru medalii campioana mondială de anul trecut, Elena Muhina (U.R.S.S.), coechipiera sa Natalia Șapoșnikova, campioana cehoslovacă Vera Cerna, Eva Ovar! (Ungaria) și alte gimnaste valoroase.Astăzi, vineri, ll mai, se vor disputa întrecerile pentru atribuirea titlului de campioană europeană absolută la Individual compus, iar miine este programat concursul special pe aparate. j 

care au fost investite. Pentru că activitatea unui consiliu agroindustrial poate fi apreciată drept corespunzătoare numai in măsura In care fiecare din unitățile componente desfășoară o activitate bună. Or, aceasta presupune cunoașterea exactă a realității, o activitate permanentă de îndrumare și control la fața locului, cu- deplină finalitate practică, în lumina acestor cerințe trebuie înțelese și acțiunile pe care comandamentele județene, organele agricole centrale sînt chemate să le întreprindă, in continuare, pentru perfecționarea activității consiliilor agroindustriale, pentru înțelegerea clară a rolului și atribuțiilor sporite ce revin birourilor executive, președintelui consiliului agroindustrial.Unul din principiile fundamentale care au stat la baza creării consiliilor agroindustriale îl constituie asigurarea conducerii unitare a activității din cele două sectoare de bază ale agriculturii noastre socialiste. Faptul că multe întreprinderi agricole de stat au terminat însămînțările la cîteva zile după cooperativele agricole din consiliile agroindustriale respective pune în evidență neajunsuri în repartizarea și folosirea mijloacelor mecanice, o înțelegere greșită a modului in care trebuie organizată conlucrarea dintre sectoarele unice de mecanizare și întreprinderile agricole de stat. Desigur, integrarea întreprinderilor agricole de stat în activitatea consiliilor agroindustriale

zileidin circumscripția consulară respectivă.Au fost prezenți Lumir Hanak, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București, Miloslav Jandik, consul general al Consulatului general al R. S. Cehoslovace la Constanța, reprezentanții celorlalte consulate de la Constanța.
★Joi după-amlază, în rotonda sălii mici a Palatului Republicii Socialiste România s-a deschis expoziția artistului Mihu Vulcănescu, pictor, grafician, ilustrator și muralist, distins cu numeroase premii. Cele aproape 50 de lucrări de pictură, grafică si ceramică, realizate în ultimii trei ani, ilustrează pregnant trăsăturile unui creator original și sensibil, profesind o artă cu adinei semnificații.(Agerpres)

La Giurgiu s-a deschis

Șantierul județean 
al tineretuluiLa Giurgiu a avut loc deschiderea Șantierului județean al tineretului din cadrul Combinatului chimic care se construiește în acest oraș dunărean. Potrivit angajamentului pe care și l-au asumat, brigadierii vor contribui cu eforturile lor la montajul utilajelor în cadrul fabricii de sinteze organice, la realizarea unor drumuri și căi ferate și a altor lucrări în valoare de peste 30 milioane lei. în telegrama pe care participanții la deschiderea șantierului au adresat-o tovarășului Nicolae Ceaușescu se spune : Exemplul dumneavoastră, de neobosit militant revoluționar pentru binele și fericirea poporului român, constituie pentru noi un strălucit model de dăruire și abnegație, care ne îndeamnă, acum, în a vă încredința că sintem hotărîți să continuăm în noile condiții tradițiile de muncă și luptă ale înaintașilor noștri, do a depune eforturi susținute pentru înfăptuirea obiectivelor înscrise în Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 12, 

13 și 14 mai. în țară : Vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi locale, ce vor avea și ca
racter de averse, mai ales în zonele de 
deal și de munte. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 4 și 14 grade, 
iar cele maxime între 15 și 25 de grade, 
local mai ridicate în sud. în București : 
Vreme schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi de scurtă durată. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperatura în ușoară scădere.

ridică unele probleme, dar neajunsurile semnalate reprezintă argumente în plus pentru a pune in fața organelor agricole centrale și județene necesitatea unor acțiuni mai hotărite și eficiente in vederea realizării acelui cadru organizatoric u- nitar autentic prin care să se realizeze forma nouă, superioară de conlucrare in producție între agricultura de stat și cooperatistă.îndeplinirea sarcinilor mari .care stau in fața consiliilor unice agroindustriale, acum cînd s-a trecut la o nouă etapă a lucrărilor agricole, va constitui o nouă probă a capacității organizatorice a acestor organisme, un examen și mai riguros pentru birourile lor executive. Cu atît mai necesare sînt ordinea perfectă, organizarea bună a muncii, cu cît în fața consiliilor agroindustriale, a tuturor lucrătorilor din agricultură stau acum rezolvarea unor probleme complexe și de cea mai stringentă actualitate : executarea lucrărilor de întreținere, recoltarea furajelor, pregătirea sistemelor de irigații și a mașinilor pentru viitoarea campanie de seceriș. Buna desfășurare a acestor lucrări presupune afirmarea puternică, zi de zi, a rolului organizatoric și mobilizator al consiliilor agroindustriale, perfecționarea stilului și metodelor lor de muncă pentru a soluționa operativ toate problemele de care depinde obținerea de recolte mari In acest an.

MESARIL Mm CENTRAI 
OL PARIULUI COMUNIST ROMAN 
adresai calul de al XXIII lea Congres

al Partiikli tminusl FrancezDragi tovarăși,în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, al tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România, adresăm delegațiilor la congres, tuturor comuniștilor din Franța un fierbinte salut tovărășesc și urări de succes deplin în desfășurarea lucrărilor Congresului al XXIII-lea al partidului dumneavoastră — eveniment de însemnătate deosebită în viața politică franceză.Partidul Comunist Român, oamenii muncii din tara noastră urmăresc cu profund interes și cu sentimente de vie solidaritate activitatea intensă și multilaterală a Partidului Comunist Francez consacrată apărării drepturilor și intereselor fundamentale ale clasei muncitoare, ale întregului popor și realizării unor înnoiri progresiste, revoluționare în viața societății franceze, lupta șa consecventă împotriva forțelor reacționare, pentru democrație și progres social. Comuniștii români dau, de asemenea, o înaltă apreciere rolului activ pe care Partidul Comunist Francez îl îndeplinește în mișcarea comunistă și muncitorească internațională, în lupta pentru triumful idealurilor socialismului și comunismului, al cauzei păcii și colaborării internaționale. Folosim și acest prilej pentru a reafirma adinca noastră satisfacție față de evoluția pozitivă a raporturilor de prietenie, colaborare și solidaritate dintre partidele, popoarele și țările noastre, raporturi cu îndelungate și bogate tradiții în lupta pentru triumful ideilor de libertateși independență națională, de dreptate, echitate, democrație, pentruprogres economic și social, pentru colaborare și pace între toate popoarele și care și-au găsit o largă dezvoltare ca urmare a rodnicelor întilniri dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Georges Marchais.Sîntem convinși că aceste raporturi vor continua să se dezvolte și in viitor In interesul amplificării colaborării pe multiple planuri dintre România și Franța, al adîncirii prieteniei tradiționale dintre popoarele român și francez, In interesul cauzei generale a socialismului, progresului social, destinderii, securității și păcii in Europa și în lume.Dragi tovarăși,în această perioadă, poporul român desfășoară o amplă și intensă activitate pentru traducerea în viață a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii din țara noastră întîmpină cu noi și remarcabile realizări cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român și cea de-a 35-a aniversare a eliberării patriei — evenimente de însemnătate deosebită în viața social-politică a țării noastre.Partidul Comunist Român îșl consacră energiile și preocupările creșterii puternice a forțelor de producție, aplicării pe scară largă a cuceririlor științei și tehnicii, asigurînd dezvoltarea și modernizarea întregii economii naționale în ritmuri înalte, susținute, sporirea continuă a venitului național. Pe această bază au fost adoptate importante măsuri de ridicare a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor român. Partidul nostru acționează, de asemenea, cu consecvență pentru perfecționarea raporturilor sociale, adâncirea democrației socialiste, lărgirea continuă a cadrului de participare activă și directă a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, a întregului popor, la conducerea vieții social-economice și politice. în acest sens dezvoltăm în prezent sistemul autoconducerii muncitorești și al au- togestiunii întreprinderilor, care reprezintă un important factor de ridicare a responsabilității fiecărui colectiv în buna gospodărire a proprietății socialiste. Partidul Comunist Român desfășoară, în același timp, o vastă activitate politică și educativă pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor de oameni ai muncii, creșterea nivelului lor de pregătire științifică și culturală și afirmarea multilaterală a personalității umane.Acordînd o importanță primordială edificării socialismului. România acționează ferm pe arena internațională, într-un spirit de profundă responsabilitate, pentru soluționarea complexelor probleme care confruntă epoca noastră, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte, in conformitate cu dorințele și aspirațiile de pace, progres și civilizație ale tuturor popoarelor.
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Lucrările celui de-al XXIII-lea Congres
al P. C.PARIS 10 — De la trimisul special Agerpres, C. Oprică : Joi au continuat la Saint-Ouen, suburbia pariziană Saint-Denis, lucrările celui de-al XXIII-lea Congres al Partidului Comunist Francez. Au avut loc dezbateri pe marginea raportului Comitetului Central al P.C.F., în cursul cărora au luat cuvîntul numeroși reprezentanți ai federațiilor departa- 

în activitatea internațională. Partidul Comunist Român, Republica Socialistă România pornesc de la profundele transformări revoluționare, sociale și naționale și de la schimbările produse în raportul de forțe pe arena internațională, care evidențiază cu putere hotărîrea fermă a popoarelor de a pune capăt politicii imperialiste, colonialiste și neocolo- nialiste, de a trăi libere și independente, într-un climat de pace și securitate, de a fi stăpîne pe bogățiile naționale și a hotărî, fără nici o ingerință din afară, propriile destine.în același timp, pacea și securitatea continuă să fie amenințate de politica imperialistă de forță, dominație și dictat. Cursa înarmărilor continuă, sporește decalajul dintre țările dezvoltate economic și cele în curs de dezvoltare, iar ca urmare a crizei sistemului capitalist are loc o amplificare a contradicțiilor și instabilității pe plan mondial. în aceste condiții, partidul nostru consideră că se impune, ca un imperativ major, intensificarea eforturilor pentru activizarea tot mai puternică pe plan național și internațional — a tuturor forțelor sociale Înaintate, pentru unirea tuturor popoarelor în lupta pentru o politică nouă, de deplină egalitate a tuturor statelor lumii, de independență și suveranitate, pentru pace și securitate națională.Pornind de la aceste considerente majore, România acționează statornic, cu fermitate, pentru dezvoltarea continuă a prieteniei și colaborării cu toate statele socialiste, pentru întărirea solidarității și colaborării cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, extinde raporturile cu toate statele lumii, indiferent de orînduire socială, în spiritul coexistenței pașnice, așezînd la baza lor principiile independenței și suveranității naționale, deplinei egalități in drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța.Ca țară europeană. România acționează neabătut pentru înfăptuirea securității și cooperării în Europa, pentru transpunerea în viață, ca un tot unitar, a prevederilor Actului final de la Helsinki, pentru înfăptuirea de noi pași concreți pe calea dezvoltării încrederii și conlucrării între popoarele europene. Sîntem hotărîți să ne aducem întreaga contribuție la buna pregătire a viitoarei Reuniuni de la Madrid din 1980, astfel incit ea să fie încununată de succes, să consacre realizarea unor progrese reale în extinderea colaborării economice, tehnico-științlfice și culturale între toate statele europene și, în special, pe calea dezangajării militare a Europei.România se pronunță consecvent și militează activ pentru abolirea definitivă a folosirii forței și amenințării cu forța în relațiile internaționale, pentru stingerea și lichidarea oricăror stări de încordare și conflict existente în diferite părți ale lumii, și rezolvarea tqțțiror jiiferendelo» pe calea negocierilor, a tratativelor pașnice.Acționăm ferm pentru încetarea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, pentru lichidarea fenomenului subdezvoltării, a decalajelor economice și sociale dintre state, pentru instaurarea unei noi ordini economice mondiale, bazată pe egalitate și echitate.în spiritul bogatelor sale tradiții internaționaliste, Partidul Comunist Român militează neabătut pentru întărirea solidarității și conlucrării cu toate partidele comuniste și muncitorești, pentru realizarea unei unități noi, bazată pe egalitate în drepturi și neamestec in treburile interne, pe respectarea dreptului fiecărui partid de a-și stabili de sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară, corespunzător condițiilor concrete in care acționează. Totodată, partidul nostru dezvoltă colaborarea cu partidele socialiste și social-de- mocrate, cu mișcările de eliberare națională, cu forțele revoluționare, progresiste, antiimperialiste de pretutindeni, convins că unitatea reprezintă astăzi factorul esențial, chezășia victoriei in lupta pentru cauza socialismului și progresului soeial, păcii și înțelegerii intre națiuni.Exprimînd convingerea că lucrările congresului dumneavoastră și hotări- rile pe care le veți adopta vor determina o mereu mai puternică afirmare a rolului Partidului Comunist Francez în viața poporului dumneavoastră, în transformarea pe baze revoluționare a societății, vă urăm, dragi tovarăși, noi și noi succese în lupta consacrată idealurilor de progres și prosperitate ale națiunii franceze, triumfului socialismului și păcii în lume.

Francezmentale ale partidului, oameni ai muncii.In cursul dimineții, delegația Partidului Comunist Român a transmis celui de-al XXIII-lea Congres al Partidului Comunist Francez mesajul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului.
© ÎNLOCUITOR AL 

LEMNULUI. O interesantă premieră in domeniul reintroducerii în circuitul productiv a materialelor secundare și deșeurilor : o firmă elvețiană a pus la punct o mașină automată pentru convertirea materialelor plastice ieșite din uz intr-un material apropiat lemnului. Pot fi folosite atît resturi din plastic rezultate de pe urma oricărui proces industrial, cît și obiecte sau produse din plastic devenite disponibile după întrebuințare. Mașina transformă astfel orice material termoplastlc (care la încălzire se topește) în produse tip, apte de a suporta cu succes feluritele operațiuni aplicate lemnului — tăiere, rindeluire, bătut cuie sau introdus șuruburi.

• „SKYLAB" LA A 
DOUA „NUMĂRĂTOA
RE INVERSĂ". Pentru „Sky- lab", laboratorul spațial american lansat in 1973 pe o orbită cir- cumterestră și care in trei rîn- duri a avut echipaj uman la bord, zilele sînt numărate. Conform celor mai recente calcule ale oamenilor de știință de la N.A.S.A., nava, scăpată de sub control, va reveni pe Pămînt, „cea de-a doua numărătoare inversă" ur- mînd a se produce intre 15—22 iunie. Cea mai mare parte a structurii sale se va dezintegra prin ardere în momentul traversării straturilor atmosferice ; vor rămîne însă circa 400—500 fragmente, care vor ajunge pe Pămînt — locul căderii acestora (o zonă cu o lungime de 7 000 

km și lățime de 150 km) puțind fi stabilit cu 24 de ore înainte de către oamenii de știință.
• PE CIND MUNT” 

HIMALAYA ERAU O 
MARE. Punctul de atracție al expoziției jubiliare organizate în orașul Suchou, din R.P. Chineză, cu ocazia împlinirii a jumătate de veac de la întemeierea Societății chineze de paleontologie, l-au constituit fosilele de fora- minifere descoperite in munții Himalaya. Aceste urme ale unor forme de viață subacvatică sînt un indiciu că pe locul unde se înalță azi masivul Himalaya, cu cei mai înalți munți din lume, se Întindea în urmă cu circa

40 milioane de ani o mare cu apă caldă.
• DETECTOR FOR- 

TABIL DE SEISME. Cău- tînd să rezolve una din problemele cele mai dificile ale științei, și anume prevederea seismelor, experții au recurs la cele mai diferite mijloace. Una din aceste metode — măsurarea mișcărilor scoarței terestre — a cunoscut progrese însemnate în ultimul timp, utilizlndu-se dispozitive noi. între acestea se remarcă un instrument experimental pe principiul laserului, realizat in S.U.A. De o mare 

acuratețe, un singur asemenea detector va fi capabil de a percepe mișcări de pînă la 0,50 cm pe o rază de aproape 50 km. Fiind portabil, detectorul înlătură, totodată, dezavantajul costurilor suplimentare reclamate de întreținerea locului de amplasare in cazul dispozitivelor de mai mare gabarit.
© CORESPONDENȚA 

LUI VAN GOGH PE 
NOTE. Dramaticele scrisori adresate de marele pictor impresionist Van Gogh fratelui său Țheo l-au inspirat pe compozi

torul sovietic Grigori Frid să compună o operă. Această piesa muzicală, cu un singur personaj — Van Gogh — purtînd numele de „Scrisorile lui Van Gogh", a intrat recent în repertoriul Teatrului Mare din Moscova.
• OCOLUL PĂMÎN- 

TULUI ÎN... PATRU ANI. Neobositul oceanolog Jacques Yves Cousteau a pornit, de cu- rind, lntr-o nouă expediție de amploare pe mările lumii — bineînțeles. Ia bordul navei „Calypso" și însoțit de încercatul său echipaj (vechi cunoștințe ale telespectatorilor din țara noastră grație captivantei serii de documentare „Tainele mării"). Obiectivul călătoriei 11 constituie cercetarea influentei omului asupra resurselor biolo

gice ale mării, precum șl evidențierea posibilităților de protejare a mediului acvatic. în cei patru ani, cit este prevăzută a dura călătoria, „Calypso" va a- costa la gurile Amazonului sau în diferite alte zone de pescuit ale Americii de Sud ; se vor efectua experimente în largul țărmurilor Noii Zeelande și Australiei, in regiunea Golfului și a Mării Roșii. Nu vor lipsi nici de astă dată camera de luat vederi pentru a înregistra și această nouă serie de „aventuri științifice" ale căpitanului Cousteau și ale colaboratorilor săi.
• FONO-ARHIVĂ. Ar' lijva de benzi de magnetofon din Helsinki, una din cele mai mari de acest gen din lume, și-a propus conservarea unor documente lingvistice sonore Impor

tante, mai ales pentru studii de limbă și fonetică. După două decenii de activitate, înregistrările arhivei însumează 18 600 ore și cuprind, în principal, o trecere în revistă a tuturor dialectelor limbii finlandeze, precum și a limbilor înrudite.
© FOLIE IZOLATOA

RE. O folie izolatoare specială, avind proprietatea de a reduce pierderile de căldură din încăperi, a fost realizată în Belgia. Este vorba de o peliculă de poliester placată, in condiții de vi'l, cu un strat de metal. Aplicată pe geam, ea diminuează cu 30—40 la sută pierderea obișnuită de căldură, prin reflectarea în încăpere a Unei părți a razelor infraroșii, avind deci efectul unui geam dublu.
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LUCRĂRILE CELEI DE-A V-A CONFERINȚE A NAȚIUNILOR UNITE 

PENTRU COMERȚ Șl DEZVOLTARE 

„Propunerile României constituie soluții concrete 
la marile probleme care confruntă omenirea" 
Larg ecou internațional al mesajului adresat 

de tovarășul Nicolae Ceausescu» »

MANILA 10 — Trimisul special al Agerpres, I. Socaciu, transmite:
Mesajul adresat de președintele Republicii Socialiste România, tovarâșul
Nicolae Ceaușescu, celei de-a V-a Conferințe a Națiunilor Unite pentru
Comerț și Dezvoltare continuâ sâ se afle în atenția participanților la 
acest forum internațional, precum și a corespondenților de presâ acre
ditați la Manila.

PARIS

Secretarul general al P.C.F. s-a intilnit 
cu reprezentantul P.C.R.

„Am ascultat cu mult 'interes mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu adresat conferinței, ne-a declarat Stavros Dimas, secretar de stat pentru coordonarea economică al GRECIEI. Propunerile făcute sint deosebit de interesante și delegația mea le studiază cu atenție".„Programul în zece puncte supus atenției conferinței de președintele Nicolae Ceaușescu constituie un e- xemplu al modului in care România, șeful statului român acționează pe planul vieții internaționale pentru crearea unor relații mai e- chitabiie și mai juste intre națiuni, pentru eradicarea subdezvoltării și accelerarea progresului țărilor in curs de dezvoltare" — ne-a declarat Aii Gamal El Nazer, ministru de stat pentru cooperare economică al EGIPTULUI. „Sint de acord cu propunerile României și apreciez că ele constituie soluții concrete la marile probleme care confruntă omenirea și, in special, țările în curs de dezvoltare. Scopul nostru principal este de a stabili o nouă ordine economică internațională nu în rezoluții, ci prin măsuri concrete care să favorizeze accelerarea acestui proces", a adăugat interlocutorul.E. Sumo Jones, adjunct al ministrului comerțului, industriei și transportului al LIBERIEI, a spus : .Ceea ce dorim noi de la
Dezbaterile 

generale ale sesiunii 
de la ManilaLa Manila au continuat joi dezbaterile generale ale celei de a V-a Conferințe a Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare.Tema principală abordată de vorbitori a fost aceea a impulsionării edificării unei noi ordini economice internaționale, prin adoptarea de măsuri eficiente de îmbunătățire a relațiilor economice dintre state și realizarea unui progres real, economic și social, al țărilor în curs de dezvoltare. „Un progres pe calea restructurării relațiilor economice internaționale — a spus Hristo Hris- tov, ministrul comerțului exterior al Bulgariei — este legat de consolidarea in continuare a păcii și securității internaționale". El a relevat importanta pe care țara sa o acordă cooperării în Europa, inclusiv între țările membre ale C.A.E.R. și ale Pieței comune, în spiritul Actului final de la Helsinki. „Programul de la Arusha, a spus la rindul său Branislav Ikonici, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, constituie un program constructiv de reforme al actualului sistem economic internațional. Orice întîrziere in punerea sa în aplicare va duce la agravarea situației țărilor în curs de dezvoltare. Iugoslavia așteaptă de la conferință hotăriri concrete și un program de acțiune care să ducă la restructurarea profundă a economiei mondiale". „Țările bogate — a spus, la rindul său, Lise Oestergaard, șeful delegației Danemarcei, trebuie să contribuie mai activ la eforturile de dezvoltare a țărilor sărace și să accepte ajustări gradate, structurale, care sint dictate de creșterea rolului țărilor în curs de dezvoltare în comerțul internațional".Premierul Japoniei. Masayoshi Ohira, a arătat că U.N.C.T.A.D. V este chemată să dea noi orientări in vederea formulării strategiei dezvoltării pentru deceniul care vine și să ducă la găsirea unui cadru just și echitabil al relațiilor dintre țările avansate și cele în curs de dezvoltare pentru anii 1980 și pentru cei care urmează.tn cuvintul lor, o serie de vorbitori, referindu-se la inechitățile din actualul sistem economic internațional, au evidențiat faptul că actualele discrepanțe, ca și criza economică, monetară și valutară fac și mai urgente măsurile preconizate in vederea restructurării economiei mondiale. „Această conferință, a spus Ghulam Ishag Khan, ministrul finanțelor, comerțului și economiei al Pakistanului, s-ar putea dovedi un moment istoric, dacă toate țările înțeleg și iau măsuri împotriva deficiențelor și inechităților actualei ordini economice. dacă vor crea un sistem de relații egale care să scoată din sărăcie și exploatare țările sărace și să asigure o eră de pace și bunăstare pentru întreaga omenire".Llu Xiwen, viceministru la Ministerul Comerțului Exterior al Chinei, a atras, la rindul său, atenția asupra slabelor progrese în edificarea unei noi ordini economice internaționale și a subliniat necesitatea adoptării unor măsuri care să determine schimbări in relațiile dintre statele lumii.în dezbateri au fost formulate, de asemenea, critici la adresa tendințelor protecționiste, majoritatea vorbitorilor pronunțindu-se pentru liberalizarea comerțului internațional — ca o măsură pe calea instituirii noii ordini economice în lume. „Protec- ționismul — a recunoscut în cuvintul său Robert McNamara, președintele Băncii Mondiale — afectează cel mai greu țările in curs de dezvoltare, pentru că amenință exporturile acestora ce sint esențiale finanțării unor achiziții în vederea dezvoltării economiilor lor".

U.N.C.T.A.D. V este să adopte măsuri în problemele majore înscrise pe agenda sesiunii, și în special in ce privește fondul comun de finanțare, care să ducă la o restructurare a actualei ordini economice internaționale in beneficiul aspirațiilor de dezvoltare ale țărilor rămase în urmă. Trebuie să dăm dovadă de dorință și de voință politică pentru a răspunde imediat acțiunilor programului de la Arusha, elaborat de «Grupul celor 77». în acest sens, aș vrea să menționez că opiniile exprimate in mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu reprezintă aspirațiile țărilor in curs de dezvoltare de a lichida inechitățile, de a făuri o nouă ordine economică. in care toate statele să coexiste și să colaboreze in mod pașnic, in interesul progresului intregii omeniri. Programul în zece puncte propus conferinței de președintele Nicolae Ceaușescu reflectă convingerea sa intimă că putem edifica o lume mai bună, iar propunerile sale trasează noi direcții de acțiune pentru U.N.C.T.A.D. V. Acest mesaj dă posibilitatea promovării demnității umane, progresului și dezvoltării economice a țărilor in curs de dezvoltare, dorinței de edificare a unei noi ordini economice, in beneficiul omenirii, al aspirațiilor de progres ale tuturor popoarelor".„Există o mare convergență de opinii între poziția noastră și
Intîlniri ale șefului delegației româneMANILA 10 (Agerpres). — Tovarășul Cornel Burtică, viceprim-minis- tru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, șeful delegației țării noastre la lucrările U.N.C.T.A.D. V, a avut, la Manila, o intrevedere cu primul ministru al Australiei, Malcolm Fraser, care face o vizită in, Filipinc.Cu acest prilej, șeful delegației române a transmis din partea preșbdirt- telui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a primului ministru, tovarășul Ilie Verdeț, un salut călduros și cele mai bune urări primului ministru al Australiei, de prosperitate pentru poporul australian.Mulțumind, premierul australian a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu respectuoase salutări și cele mai bune urări de sănătate, iar primului ministru român urări de succes în activitatea sa.în cadrul convorbirii a fost exprimată voința celor două țări de a dezvolta, în continuare, relațiile pe multiple planuri, și, în primul rînd, relațiile economice, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

★Șeful delegației române a avut, de asemenea, o întrevedere cu Ga- mani Corea, secretar general al U.N.C.T.A.D.Secretarul general al U.N.C.T.A.D. a rugat să fie transmisă președinte-

Din ansamblul de propuneri concrete, realiste, in vederea trecerii la realizarea efectivă a noii ordini economice internaționale, cuprinse in mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu, adresat participanților la cea de-a cincea Conferință a Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare se desprind, în primul rînd, prin importanța lor practică, cele care preconizează elaborarea unui PROGRAM DE LUNGA DURATĂ — pînă in anul 2 000, cu o primă etapă pină în 1990 — prevăzînd măsuri menite să asigure creșterea mai rapidă a economiei țărilor în curs de dezvoltare. Mesajul arată că, în acest cadru, .se impune elaborarea de PROGRAME SPECIALE pentru dezvoltarea AGRICULTURII, INDUSTRIEI si TRANSPORTURILOR.Nu întîmplător se subliniază importanța SPORIRII PRODUCȚIEI AGROALIMENTARE a țărilor rămase in urmă. Este vorba de o problemă deosebit de gravă și acută re- flectînd una dintre cele mai ascuțite contradicții ale actualului sistem mondial de relații economice. într-o epocă în care revoluția tehnico-ști- ințifică a permis obținerea celor mai mari producții agricole din istoria omenirii, foametea și subnutriția bin- tuie pe vaste regiuni ale globului. Penuria de alimente afectează, in prezent, un sfert din populația țărilor în curs de dezvoltare (adică peste 700 milioane de persoane), flagelul foametei extinzindu-se tot mai mult in „lumea a treia", datorită, în primul rind. accentuării continue a decalajului dintre producția și consumul intern. De la 6 milioane tone de cereale în 1950, importurile țărilor in curs de dezvoltare au sporit la 50 milioane de tone în 1978, iar, dacă actualele tendințe se vor menține, ele ar putea ajunge — potrivit estimărilor specialiștilor O.N.U. — la 250 milioane de tone in anul 2000. Problema alimentară mondială riscă deci să ia proporții de-a dreptul dramatice : la sfîrșitul secolului, volumul importurilor țărilor „lumii a treia" ar urma să fie egal cu acela al întregii lor 

propunerile formulate In mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu către conferință. Pînă astăzi, nici un șef de stat nu a fost atit de explicit în propunerile sale ca președintele României, care a exprimat clar necesitatea de a se reduce bugetele militare. împărtășim de aceea in totalitate poziția României", a relevat Fernando Altman, ministrul economiei, industriei și comerțului din COSTA RICA. „Sprijinim, de asemenea, cu mare entuziasm, fondul comun pentru dezvoltare și fondul comun pentru produsele de bază. Credem că aceste fonduri trebuie acordate țărilor care alocă procente însemnate pentru sănătate și construcțiile de locuințe și ale căror cheltuieli militare sint reduse, mer- gindu-se pînă la desființarea armatelor, așa cum Costa Rica a făcut încă de acum 30 de ani. împărtășim propunerile României și în privința utilizării fondului pentru produsele de bază, mai ales că acestea se află în țările în curs de dezvoltare, care trebuie să facă sacrificii enorme pentru a găsi piețe de desfacere avantajoase in țările dezvoltate. Este necesar să se acorde țărilor în curs de dezvoltare acces pe piețele țărilor avansate atit cu produse ale lor, cit și la tehnologiile de prelucrare moderne. Și sub acest aspect poziția noastră este aceeași cu a României. De altfel, cu România avem relații care ne satisfac pe deplin. Aceste relații se bazează pe respectarea independenței și suveranității depline, pe respect și avantaj reciproc. Ne aflăm alături in lupta pentru dezarmare, pentru autodeterminarea popoarelor, pentru respectarea dreptului lor de a fi libere și independente".
lui Nicolae Ceaușescu înalta apreciere pentru mesajul adresat reuniunii U.N.C.T.A.D. de la Manila, subliniind că ideile și propunerile sale reprezintă un sprijin deosebit pentru desfășurarea lucrărilor sesiunii, pentru făurirea unei noi ordini economice internaționale.Cu acest prilej, au fost abordate probleme ale actualei sesiuni a U.N.C.T.A.D.. sublirriindu-fîe necesitatea întăririi solidarității țărilor în curs de dezvoltare, creșterii rolului acestei organizații în promovarea de acțiuni care să ducă la lichidarea subdezvoltării.

★Tovarășul Cornel Burtică a avut, de asemenea, o convorbire cu ministrul comerțului al Republicii Fi- lipine, Troadio Quiazon, precum și intîlniri de lucru cu șefii delegațiilor la U.N.C.T.A.D. V ale Iugoslaviei, Indiei, R.P. Congo, R.A. Egipt, Irakului, Algeriei, Libanului, R.P. Polone, R.F.G., Nigeriei și Iranului.Au fost discutate probleme care fac obiectul agendei sesiunii U.N.C.T.A.D., în spiritul solidarității țărilor în curs de dezvoltare, in cadrul eforturilor pentru edificarea unei noi ordini economice internaționale, bazată pe deplina egalitate în drepturi și echitate între state.De asemenea, au fost abordate o serie de aspecte privind dezvoltarea, in continuare, a relațiilor economice ale României cu aceste țări.

producții agricole la mijlocul anilor ’50.Dacă din punct de vedere tehnic, acoperirea deficitului alimentar al țărilor sărace n-ar constitui o problemă pentru statele bogate — care și-au sporit exporturile de la 30 milioane de tone în 1950 la 110 milioane in 1975 — există însă unele obstacole care s-ar putea dovedi insurmontabile. Este vorba, în primul rînd, de posibilitățile de plată. încă de pe acum, importurile de produse agroalimen- tare contribuie, în proporție de 50 la

sută, la deficitul balanței de plăți externe a țărilor în curs de dezvoltare, care în 1978 era evaluat la 300 miliarde de dolari. Creșterea de cinci ori a volumului importurilor pină în anul 2000 ar ridica întrebarea dacă veniturile în devize — și așa modeste — ale țărilor „lumii' a treia" vor fi suficiente pentru a asigura fie și numai hrana populației lor. Pe de altă parte, se pune problema creșterii dependenței față de statele furnizoare — aspect cu evidente implicații de ordin politic. Iată de ce sporirea rapidă a producției agricole în țările rămase in urmă este un factor esențial al dezvoltării lor generale.După calculele specialiștilor O.N.U., ameliorarea simțitoare a situației alimentare din țările în curs de dezvoltare se poate obține numai printr-o creștere anuală de 5 la sută a propriei producții agricole, ceea ce ar duce la sporirea acesteia de 4,3 ori pînă la sfîrșitul secolului. Este, desigur, o sarcină dificilă, dar nu impo-

PARIS 10 (Agerpres). — Tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., aflat în Franța pentru a participa la lucrările celui de-al XXIII-lea Congres al Partidului Comunist Francez, s-a întîlnit joi cu Georges Marchais, secretar general al P.C.F.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a fost transmis tovarășului Georges Marchais un mesaj de calde salutări prietenești și cele mai bune urări de sănătate și succes în activitatea sa, in lupta Partidului Comunist Francez.Exprimînd vii mulțumiri, tovarășul Georges Marchais a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai calde salutări și urări de noi succese în activitatea de înaltă răspundere în fruntea partidului și statului nostru, în munca partidului comunist și poporului român.în cursul convorbirii, au fost evocate întîlnirile prietenești dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Georges Marchais, care au constituit momente esențiale in evoluția
BONN

Vizita delegației parlamentare româneBONN 10 (Agerpres). — Președintele Bundestagului, prof. Karl Carstens, a primit delegația grupului parlamentar pentru relații de prietenie Republica Socialistă România — Republica Federală Germania, condusă de acad. prof. dr. Radu Voinea, președintele grupului, care efectuează o vizită in R.F.G., la invitația grupului parlamentar vest-german.în cursul convorbirilor, președintele parlamentului R.F.G. a dat o înaltă apreciere activității pe plan internațional a președintelui Nicolae Ceaușescu.
S U.A. și U.R.S.S. în pragul semnării 

unui nou acord S.A. L.T.WASHINGTON 10 (Agerpres). — După cum anunță agențiile T.A.S.S. și U.P.I.. secretarul de stat al S.U.A., Cyrus Vance, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că s-a ajuns la o înțelegere de principiu privind problemele de bază ale negocierilor americano-sovietice privind limitarea armamentelor strategice. Secretarul de stat american a arătat că acum delegațiile S.U.A. și U.R.S.S. de la Geneva vor materializa înțelegerile realizate într-un text de acord și vor pune la punct cîteva chestiuni secundare.Comentînd aceste înțelegeri, men-
AGENȚIA FRANCE PRESSE :

Occidentul în10 (Agerpres).— Spectrul penuriei de petrol și produse petroliere planează din nou asupra țărilor occidentale, unde consumatorii încep să fie supuși unor măsuri de raționalizare, în majoritatea acestor țări, care consumă circa jumătate din producția mondială de petrol • (un sfert Statele Unite, 17-18 la sută țările din Piața comună și 8 la sută Japonia), scrie într-un comentariu agenția France Presse, sint în curs de pregătire programe de restricții. „Criza petro Iieră este in fața noastră", comenta luni primul ministruval Franței. Raymond Barre. în Statele Unite, președintele Carter speră să determine • adoptarea de către Congres, pină la sfîrși

tul acestei săptărtlirri. a unui plan de raționalizare in caz de necesitate. începînd deja de miercuri, automobiliștii din California nu pot să facă plinul decit o dată la două zile. Pe această linie, Grecia a fost țara care a făcut începutul ; de la mijlocul lui aprilie, in fiecare sîmbătă și duminică, jumătate din automobilele particulare trebuie să rămină in garaj.In Europa occidentală, majoritatea companiilor petroliere iși limitează livrările la nivelul anului trecut — in timp ce consumul progresează cu 3—4 la sută — cind nu aplică de-a dreptul reduceri de 10 pînă la 20 la sută. La 17 mai, miniștrii energiei din țările Pieței comune se

sibil de realizat. în fapt, principalele stavile in calea sporirii productivității solului sînt nu atit de natură tehnico- economică, cit de natură social-poli- tică. Țările in curs de dezvoltare dispun de mari rezerve de terenuri arabile, care pot fi cultivate, dacă se asigură investițiile necesare și structurile sociale corespunzătoare.Pornind de la aceste considerente, programul special de dezvoltare a a- griculturii țărilor rămase în urmă, preconizat în mesajul președintelui României, are în vedere o serie de 

măsuri legate de recuperarea terenurilor nefolosite, extinderea irigațiilor, ameliorarea solului și mecanizarea lucrărilor. Pe planul schimbărilor structurale, soluționarea problemei alimentare depinde în mare măsură de reforma agrară și de alte transformări sociale, menite să ducă la o mai bună folosire a pămîntu- lui, a forței de muncă și tehnologiei.România consideră că, paralel cu intensificarea eforturilor proprii ale țărilor în cauză, se impune o amplă colaborare internațională, în cadrul căreia țările dezvoltate sînt chemate să asigure un sprijin larg și multilateral statelor in curs de dezvoltare, în vederea ridicării considerabile a producției agricole. Totodată, în comerțul mondial trebuie să se adopte măsuri de natură să faciliteze pătrunderea mărfurilor agro- alimentare provenite din țările subdezvoltate pe piețele statelor dezvoltate. Aceasta depinde, în bună par- 

relațiilor de prietenie, colaborare și solidaritate dintre P.C.R. și P.C.F., bazate pe stimă reciprocă, pe egalitate deplină și respectarea dreptului fiecărui partid de a-și elabora de șine stătător tactica și strategia revoluționară.A fost exprimată, de asemenea, de ambele părți, dorința de a dezvolta în continuare raporturile de prietenie și solidaritate dintre cele două partide, în interesul oamenilor muncii din cele două țări, al prieteniei dintre popoarele român și francez, al cauzei generale a socialismului, progresului social, libertății și independenței popoarelor, al destinderii, securității și păcii internaționale.Cu prilejul întrevederii, au fost abordate o serie de probleme ale vieții internaționale actuale, precum și ale mișcării comuniste și muncitorești mondiale, ale luptei pentru eliberarea națională a popoarelor.La întilnire a participat Maxime Gremetz, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.F.întilnirea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie tovărășească ce caracterizează bunele relații dintre P.C.R. și P.C.F.

în timpul întrevederii a fost evidențiată evoluția pozitivă a relațiilor dintre cele două țări, rolul care revine parlamentelor în dezvoltarea în continuare a acestor raporturi bilaterale pe toate planurile, în promovarea securității europene, a dezarmării, soluționării problemelor litigioase pe cale pașnică.Delegația a fost primită, de asemenea, de Hildegard Hammbrucher, ministru de stat la M.A.E., și a. purtat discuții cu dr. Walter Althammer, președintele grupului parlamentar de prietenie R.F.G. — România al R.F.G.

ționează agenția T.A.S.S., Cyrus Vance a declarat că U.R.S.S. și S.U.A. se află acum in pragul semnării unui nou acord S.A.L.T., menit să ducă la o limitare a înarmărilor nucleare.Președintele Jimmy Carter și ministrul apărării al S.U.A., Harold Brown, au făcut, de asemenea, scurte declarații privind acordul de limitare a armamentelor strategice, subliniind că acesta va avea un rol pozitiv în limitarea înarmărilor, in reducerea pericolului unui război nuclear, precum și, în general, în dezvoltarea relațiilor americano-sovietice.
fața unei noi crize energeticevor intilni It Brijkfelfcs pentru examinarea dispozitivului de repartiție a petrolului in caz de criză.După o trecere în revistă a măsurilor de „prealarmă" petrolieră din diverse țări vest-eu- ropene și din Japonia, France' Presse arată în final : Dificultăți de a- provizionare cu curent electric sînt, de asemenea, previzibile pentru iarna viitoare in mai multe țări occidentale. în Italia, compania națională de electricitate propune industriașilor contracte permițind întreruperea curentului in caz de risc de pană generală de curent. în Franța, compania națională „E.D.F." studiază extinderea aceluiași tip de contract in industrie.

te. de stabilirea unui raport just intre prețurile produselor agricole și cele ale mărfurilor industriale. Sint măsuri ce se impun cu atit mai mult cu cit situația deosebit de critică din anumite zone ale globului in domeniul alimentar se datorează în mod esențial colonialismului de ieri, care a orientat agricultura „teritoriilor de peste mări" spre satisfacerea intereselor fostelor metropole, ignorind nevoile de hrană ale populației locale, precum și neocolonialismului de azi, care încearcă prin toate mij

loacele să perpetueze vechile stări de lucruri.Firește, dezvoltarea propriei agriculturi și alocarea in scopul progresului general a importantelor fonduri utilizate azi pentru importul de alimente ar da un serios impuls tuturor ramurilor economiei țărilor rămase in urmă. Experiența statelor a- vansate a dovedit că o principală sursă de finanțare a dezvoltării economice este prelucrarea de către fiecare țară a propriilor resurse naturale. Asigurarea alimentelor în lumea modernă se bazează pe o industrie, în care rolul preponderent îl are tehnologia. Dacă in 1950 cheltuielile materiale legate de prelucrarea materiilor prime reprezentau numai 35 la sută din prețul produsului finit, in 1978 ponderea lor era de a- proape 70 la sută. Aceasta a permis nu numai o creștere mai rapidă a producției decît a consumului de a- limente, ci și o sporire substanțială a veniturilor suplimentare. ,’Cit de

CELUI DE-AL VII-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN SALVADORStimați tovarăși,In numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm participanților la cel de-al VII-lea Congres al Partidului Comunist din Salvador, membrilor partidului și tuturor oamenilor muncii din țara dumneavoastră un cald salut de prietenie și solidaritate, împreună cu cele mai bune urări de succes lucrărilor acestui important forum național, in îndeplinirea hotărîrilor pe care le veți adopta.Comuniștii, toți oamenii muncii din Republica Socialistă România privesc cu simpatie și sentimente de solidaritate lupta partidului comunist, a tuturor forțelor democratice și progresiste din Salvador pentru apărarea independenței naționale, împotriva politicii de dominație a imperialismului și. neoco- lonialismului, pentru înfăptuirea aspirațiilor de propășire economică și socială, de dezvoltare liberă și democratică ale poporului dumneavoastră.Salutind cursul pozitiv al relațiilor de prietenie și colaborare statornicite intre partidele noastre, reafirmăm dorința Partidului Comunist Român ca aceste raporturi să se extindă, și in viitor. în interesul prieteniei dintre țările și popoarele noastre, al cauzei ‘unității tuturor forțelor progresiste și antiimpe- rialiste in lupta pentru pace și progres social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

/ 

Președintele I. B. Tito va vizita Uniunea Sovietică»MOSCOVA 10 (Agerpres). — Agenția T.A.S.S. anunță că Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, președintele U.C.I.. va sosi la mij- ' locul lunii mai în Uniunea Sovietică,
agențiile de presă transmit:

Relațiile economice ame- 
ricano-chineze. Deng doping, vicepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a primit joi la Beijing pe Juanita Kreps, ministrul comerțului al S.U.A. Cu acest prilej s-a procedat la un schimb de păreri cu privire la perspectivele extinderii relațiilor economice și comerciale dintre cele două țări, subliniindu-se că ambele părți vor face eforturi in a- cest sens, transmite' agenția China Nouă.

Ceremonie. La Paris a avut loc, la sediul Organizației Națiunilor Unite pentru Educație. Știință și Cultură (UNESCO) o ceremonie consacrată aniversării centenarului nașterii lui Albert Einstein (1879— 1955). într-o alocuțiune rostită în fața celor aproximativ 1 500 de persoane prezente, între care se aflau laureați ai premiului Nobel pentru fizică, directorul general al UNESCO, Amadou Mahtar M’Bow. a subliniat „dimensiunea umanistă și politică" a aniversării nașterii părintelui teoriei relativității, care a avut o profundă influență asupra dezvoltării științei moderne. El a înmînat, de asemenea, unor oameni de știință „Medalia Einstein".
Dezvoltarea transporturi

lor în Africa.La Addis Abeba s_a deschis prima conferință a miniștrilor transporturilor și telecomunicațiilor ai țărilor Africii, la care participă reprezentanți ai unui număr de aproape 40 de țâri. Reuniunea este consacrată discutării strategiei comune de dezvoltare a transporturilor rutiere, feroviare, aeriene, maritime, precum și a telecomunicațiilor, radioului și televiziunii. Vor fi stabilite, de asemenea, măsurile concrete care se vor lua in cadrul Deceniului dezvoltării transporturilor și telecomunicațiilor in Africa.
în perspectiva alegerilor 

din Bolivia cabinetuluimilitar al Boliviei au prezentat președintelui David Padilla Arancibia o cerere colectivă de demisie pentru a înlesni acestuia pregătirea a- legerilor generale, care urmează să aibă loc la 1 iulie. în cursul acestui scrutin urmează să fie aleși președintele, vicepreședintele, precum și deputății parlamentului bolivian.
Celebrul pictor spaniol 

Salvador Dalia fost primit in rindul membrilor prestigioasei „Aca- 

handicapate sînt țările sărace in a- cest domeniu este lesne de înțeles dacă avem in vedere că de pe urma materiilor prime pe care le exporiă in statele bogate, ele nu primesc nici 30 la sută din prețul de desfacere al produselor prelucrate. Tocmai de aceea. în ansamblul măsurilor de creștere accelerată a economiei țărilor rămase in urmă, preconizate in mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu, un loc important îl ocupă, de asemenea, elaborarea unui program pentru DEZVOLTAREA INDUS

TRIEI, în special a industriei ALIMENTARE și TEXTILE, precum și a altor ramuri pentru care țările respective dispun de materiile prime necesare. Realizarea unui astfel de program ar contribui la dezvoltarea atit a sectoarelor vizate, cit și a celorlalte ramuri industriale — extractivă, metalurgică, constructoare de mașini etc. — ar stimula puternic întregul proces de industrializare in țările rămase in urmă pe plan economic.Desigur, punerea în valoare a resurselor naturale ale „lumii a treia" este practic imposibil de realizat in absența unei infrastructuri corespunzătoare. în acest sens, mesajul președintelui României pune în evidență importanța deosebită pe care o au pentru progresul țărilor rămase in urmă elaborarea și infăptuirea unui program de DEZVOLTARE A CAILOR DE COMUNICAȚII, in special a căilor ferate și a transporturilor pe apele interioare. 

la invitația C.C. al P.C.U.S. și a Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., într-o vizită de prietenie și pentru o scurtă' perioadă de odihnă.

Sub titlul „O luptă consacrată 
independenței și socialismului", 
ziarul „Nodon Sinmun" a publi
cat un articol consacrat celei 
de-a 102-a aniversări a procla
mării independenței de stat a 
României și celei de-a 34-a 
aniversări a victoriei obținute 
asupra fascismului.

Articolul subliniază importan
ța celor două evenimente . in 
viața poporului român, prezintă 
realizări ale României socia
liste din ultimele decenii in do
meniile industriei, construcțiilor 
și agriculturii. In încheiere, in 
numele poporului coreean, sint 
adresate poporului român urări 
de noi și mari succese in activi
tatea consacrată progresului și 
prosperității țării noastre.

Cu prilejul celor două ani
versări. televiziunea coreeană a 
transmis filmul documentar ro
mânesc „Pentru toți oamenii", 
însoțit de un comentariu in care 
au fost prezentate realizări din 
țara noastră in domeniile indus
triei, ocrotirii sănătății, educați
ei, culturii și invățămîntului.

In prezent este deschisă la 
Madrid expoziția „Însemnări 
despre România" a pictorului 
spaniol Javier Clavo.

Expoziția se bucură de un 
deosebit succes, fiind vizitată de 
un mare număr de specialiști 
spanioli in domeniul artelor 
plastice, oameni de cultură, stu- 
denți.

demie des Beaux-Arts" din Franța. Cu acest prilej, el a fost elogiat a- tit de membrii academiei, ca și de presa franceză ca unul din cei mai mari pictori in viață ai omenirii.
Președintele Republicii 

Panama Aristides Royo, a sosit la Washington, într-o vizită neoficială de două zile, in timpul căreia va avea convorbiri cu șeful statului american referitoare la evoluția relațiilor bilaterale. precum și in legătură cu u- nele probleme internaționale.
Atentate în Spania. Unul dintre cei doi polițiști de gardă in fața consulatului Franței din Sevilla, Spania, a fost ucis, iar celălalt grav rănit — a anunțat postul de radio spaniol. Un trecător care a pornit in urmărirea celor trei a- tentatori a fost, de asemenea, rănit. Joi dimineața nu exista încă nici un indiciu asupra identității teroriștilor.

Toate acestea reflectă importanța deosebită pe care o acordă România lichidării subdezvoltării, modul coerent și realist in care este concepută edificarea noii ordini economice mondiale. Această concepție realistă este întărită de acțiunea practică : România participă, in prezent, la realizarea a 80 de obiective economice importante din domeniul industriei, agriculturii, căilor de comunicație, din numeroase țări in curs de dezvoltare, adueîndu-și astfel contribuția la crearea și progresul susținut al unor sectoare de interes deosebit pentru aceste state. Un rol esențial în amplificarea relațiilor de colaborare ale României cu țările in curs de dezvoltare au înțelegerile și acordurile încheiate cu prilejul istoricelor itinerare ale președintelui Nicolae Ceaușescu în țări din Asia, Africa și America Latină — inclusiv recenta călătorie pe continentul african — precum și al vizitelor pe care conducătorii acestor state le-au întreprins în România. Cooperarea României cu țările in curs de dezvoltare, in forme tot mai variate, pe baze reciproc avantajoase, îndreptată consecvent spre realizarea unor progrese reale in domeniile agriculturii, industriei, transporturilor, a tuturor sectoarelor de activitate, dă expresie concretă solidarității țării noastre cu lupta popoarelor pentru o dezvoltare liberă și independentă, pentru eliminarea decalajelor, pentru făurirea noii ordini economice și politice internaționale, menită să asigure prosperitatea tuturor națiunilor.Fără îndoială, propunerile amănunțite prezentate de țara noastră la actuala sesiune U.N.C.T.A.D. se înscriu ca o nouă și concludentă expresie a colaborării și solidarității cu toate popoarele care, eliberîndu-se de dominația colonială, imperialistă, pășesc pe calea dezvoltării libere, de sine stătătoare, ca o contribuție din cele mai valoroase la realizarea unor deziderate fundamentale ale intregii omeniri.
Gh. CERCE1ESCU
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