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Pentru înfăptuirea programului de dezvoltare ecunomico-socială

PRODUCȚIA FIZICA
realizată integral la toate sortimentele

Au trecut mai bine de patru luni din acest an hotărîtor pentru înfăptuirea actualului cincinal. Consecventă ritmurilor înalte de dezvoltare, industria va înregistra în acest an, potrivit planului, un ritm de creștere a producției de peste 11 la sută. Este demn de relevat că încă din primele luni ale anului s-au afirmat cu insistență preocupările colectivelor de oameni ai muncii pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan și a angajamentelor jsumate în întrecere, acționindu-se •a hotărire, acolo unde a fost cazul, pentru recuperarea restantelor din anul trecut. Ca urmare, sute de colective de întreprinderi au raportat realizarea și depășirea planului producției fizice pe cele patru luni ale anului, livrînd în plus însemnate cantități de produse, de importanță deosebită pentru economia națională: oțel aliat, mijloace ale tehnicii de calcul electronice, aparataj electric de joasă tensiune, aparate de măsură și control electrotehnice și electronice, mijloace de automatizare electronice, strunguri, mașini și utilaje tehnologice pentru industriile metalurgică, materialelor de construcții, ușoară, de exploatare și prelucrare a lemnului, combine autopropulsate pentru recoltat cereale și furaje, medicamente ș.a.Sint realizări care, așa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in cuvîntarea rostită la marea adunare populară consacrată zilei de, 1 Mai. evidențiază justețea politicii promovate de partidul și statul nostru, realismul prevederilor planului cincinal, elanul revoluționar al întregului nostru popor, forța partidului comunist, care iși îndeplinește cu cinste rolul istoric de forță politică conducătoare a întregii societăți.Au mai rămas mai puțin de 20 de luni din actualul cincinal. înfăptuirea prevederilor pe 1979 este hotăritoare pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor cincinalului, pentru fundamentarea temeinică, realistă a viitorului plan cincinal. Deosebit de important este acum ca in fiecare întreprindere să se pună in valoare toate resursele de creștere a producției fizice, indicator de bază al planului, pentru realizarea ritmică și integrală -a sarcinilor pe acest an la fiecare produs, la fiecare sortiment. Acest imperativ este cu atit mai actual, cu cit analiza rezultatelor obținute în ’ primele patru luni ale anului arată că în perioada amintită într-o serie de întreprinderi, ramuri și județe s-au înregistrat importante rămîneri

în urmă în îndeplinirea planului la producția fizică. în județele Teleorman, Vaslui și Tulcea nu au fost realizate integral prevederile la peste 20 de produse, in județele Brașov, Arad și Bihor — la peste 30 de produse. iar in județele Prahova, Bacău și Argeș — la peste 40 de sortimente.Este știut că în mecanismul echilibrat al economiei noastre, fiecare sortiment, fiecare produs are o destinație precisă, fabricarea lor, la nivelurile planificate, nu constituie un scop in sine, ci o necesitate obiectivă, fundamentată pe criterii științifice. Oricit de mari ar fi producțiile suplimentare realizate la unele produse într-o întreprindere sau alta, într-o ramură sau alta, ele nu v6r putea să compenseze nerealizările, restanțele la alte sortimente. Concret, mașinile și utilajele tehnologice necesare industriilor chimică, minieră și alimentară, osiile și boghiurlle, podurile rulante electrice, aparata- jul electric de înaltă tensiune, motoarele cu ardere internă, cărămi- . zile și blocurile ceramice sau cimentul, produse la care prevederile de plan nu au fost realizate integral, nu pot și nu vor putea fi în nici un chip înlocuite cu sortimentele la care s-au obținut în acest an depășiri. Nerealizarea integrală a prevederilor la aceste produse a generat o serie de dereglări în mecanismul aprovizionării tehnico-materiale, a creat greutăți în desfășurarea normală a procesului de producție in , alte unități economice. Tocmai de aceea, in întreprinderile restantiere trebuie să se acționeze cu fermitate, prin măsuri hotărite pentru recuperarea . grabnică a rămînerilor in urmă, astfel incit in fiecare unitate economică, în fiecare ramură și ju-

deț să se realizeze întreaga producție fizică — în structura sortimentală și calitativă prevăzută în planul pe acest an și rezultată din contractele încheiate cu beneficiarii interni și partenerii externi, in concordanță cu nevoile economiei naționale.Care sînt principalele direcții de acțiune pentru creșterea mai accentuată a producției fizice, iar acolo unde este cazul, pentru recuperarea grabnică a restanțelor ? Acestea au fost subliniate cu claritate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în recenta cuvîn- tare de la marea adunare populară consacrată zilei de 1 Mai. în primul rînd, în întreaga economie se impun măsuri energice pentru utilizarea deplină a capacităților de producție, pentru folosirea maximă a mașinilor și utilajelor — domeniu în care există mari rezerve interne in numeroase întreprinderi. Planul pe acest an asigură în mod corelat, pentru fiecare ramură și subramură a producției materiale, acoperirea sarcinilor de producție fizică cu capacitățile productive necesare. Reamintim, totodată, că la nivelul acestui an, peste două treimi din sporul producției in- ■ dustriale trebuie să se realizeze cu capacitățile existente la cincinalului, urmînd ca netă la 1 000 lei fonduri , ajungă la 600 lei, față de anul trecut. Iar cind s-auplan asemenea prevederi s-a avut vedere faptul că numai prin utilizarea deplină a fiecărei mașini și instalații, a fiecărui utilaj, numai prin exploatarea lor rațională, sarcinile deosebit de mobilizatoare afe

începutul producția fixe 590 lei inclus să in in în
(Continuare in pag, a Ill-a)
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Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, simbătă, pe Gaetano Stammati, ministrul comerțului exterior al Italiei, care a efectuat o vizită în țara noastră.La primire au luat parte Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Dumitru Bejan, ministru secretar de stat la Ministerul rior și Cooperării naționale.A- fost de fațălasco, ambasadorul Italiei la București.Ministrul italian a adresat vii mulțumiri pentru primirea acordată și a exprimat dorința guvernului italian

Comerțului Exte- Economice Inter-Ernesto Mario Bo-

de a dezvolta bunele relații cu România, inclusiv pe plan economic.In cadrul întrevederii a fost evocată cu satisfacție evoluția relațiilor tradiționale de prietenie și colaborare romano-italiene. Totodată, au fost reliefate largile posibilități existente pentru dezvoltarea și amplificarea raporturilor româno-italiene și in mod deosebit pentru creșterea schimburilor comerciale, a cooperării in producție și pe terțe piețe, în folosul reciproc, al cauzei cooperării și înțelegerii în Europa și în întreaga lume. S-a relevat că vizita ministrului italian se înscrie în contextul legăturilor de prietenie și colaborare rodnică dintre România și Italia și este me-

nită să ducă la intensificarea relațiilor economice dintre cele două țări.Au fost abordate, de asemenea, aspecte ale situației internaționale, sub- liniindu-se necesitatea unei largi colaborări intre toate statele pentru amplificarea și accelerarea circuitului mondial de valori materiale și spirituale ale popoarelor, pentru instaurarea unei noi ordini economice in lume care să asigure progresul mai rapid 'al tuturor statelor și îndeosebi al celor rămase in urmă, precum și stabilitatea economică mondială. în acest cadru, a fost evidențiată importanța actualei sesiuni U.N.C.T.A.D. de la Manila.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate și prietenie.
Directorul ziarului spaniol JJ El Pais“Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, sîmbătă, pe Juan Luis Cebrian Echarri, directo-

rul ziarului spaniol „EI Pais“.La primire au luat parte Constanți i 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 Ceaușescu a acordat un interviu pentru ziarul ..El Pais“.
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Ritmuri înalte
pe șantierele de investițiiPe un șir de mari șantiere, cum sint cele ale combinatelor de utilaj greu din Cluj-Napoca, Iași și Craiova, combinatelor petrochimice do la Midia-Năvodari, Borzești, Telea- jen și altele, in cursul lunii aprilie au fost atinăe ritmuri record de producție. Finalizarea la termen și chiar mai devreme a noilor investiții s-a concretizat pînă acum, pe ansamblul unităților Ministerului Construcțiilor Industriale, prin punerea in funcțiune a peste 93 de obiective și capacități importante dintre care 26 înainte de termen (C. Antonescu).

Zări cu porțile deschise

ÂSĂTURILOR

AUTORITATEA MORALA
0 calitate care se clădește pe temeliile

cinstei și integrității
Virtute tradițională a po

porului român, normă etică 
fundamentală a societății 
noastre Cinstea, despre care înțelepciunea populară spune din adîn- cul veacurilor .că „nici nu se cumpără, nici nu se vinde", ia unul din bunurile de neprețuit ale firii omenești, iși etalează azi însușirile etice noi, specifice condițiilor materiale, sociale și morale pe care le creează omului societatea socialistă. Sinteti- zind cerințele etice ce se pun în fața oamenilor aflați în avangarda societății noastre, comuniștii, precum și noul conținut pe care îl capătă, în condițiile actuale, această virtute tradițională a poporului român, unul din articolele Codului principiilor și

optică aduce socialismul șl tărim — al cinstei în înde- „_______  îndatoririlor față de obște.A fi cinstit față de societate înseamnă, în orînduirea noastră, în primul rînd a-ți onora printr-o activitate rodnică, pătrunsă de responsabilitate, retribuția pe care o primești, a te strădui ca prin munca și contribuția ta să aduci un folos social maxim. Este ceea ce fac și se străduiesc să facă cît mai bine milioanele de comuniști, de oameni ai muncii din patria noastră. Printre ei si prim-maistrul miner Ioan Suciu, din sectorul II al minei Lupeni. „Multi mineri din alte sectoare cer să lucreze sub conducerea lui — ni s-a spus la comitetul de partid. Este aspru in vorbe, dar convingător in tot ce face. Nu dă sancțiuni administrative. dar. de la caz la caz, este necruțător in a da sancțiuni morale pentru chiul, neglijentă, adică penii u tot ceoa- ce, fiind o manifestare a necinstei, ne poate păgubi. Este un comunist căruia faptele sale ii conferă autoritatea morală să le ceară oamenilor să-și facă datoria cît mai conștiincios".Intransigența menea oameni — și ca loan Suciu sînt mulți în jurul nostru ! — pornește de la convingerea că lipsa de conștiinciozitate profesională, de preocupare sau de interes pentru îngrijirea mașinii sau a locului de muncă,
Constantin MORARU

care de pe acest plinireanormelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității sociaii.-te spune : „Comunistul trebuie să fie cinstit, sincer, principial și corect, să nu tolereze minciuna, falsitatea, ipocrizia. să combată încercările de inducere in eroare a organelor superioare. a tovarășilor de muncă, sustragerea de la răspunderi și îndatoriri". Reliefînd adesea în documentele sale trăsăturile politice și morale ce trebuie să-i caracterizeze pe comuniști, pe activiști, partidul nostru consideră cinstea ca o constantă principială de caracter a omului societății noastre ; ea este in același timp o cerință statutară, o’ normă etică elementară, obligatorie pentru toți membrii partidului, p condiție esențială a frumuseții și integrității morale, a prestigiului și autorității de care se bucură comuniștii în fața maselor.Sfera exigențelor morale pe care le impune noțiunea de cinste este largă și. totodată, concretă. Pe primul loc trebuie să situăm — ca pe cea mai însemnată „probă de foc" a cinstei — îndeplinirea conștiincioasă a îndatoririlor față de societate. In definitiv, de aici incepe, aici se verifică și aici se sfîrșește atitudinea omului cu adevărat cinstit, deoarece aceste îndatoriri. de la cele mai simple pină ia cele mai complexe, definesc pregnant relațiile omului cu colectivitatea.Față de accepțiunea pe care a căpătat-o cinstea in diferite epoci istorice, purtînd, desigur, amprenta intereselor de clasă, o radicală modifi- (Continuare în pag. a Il-a)
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La Campionatele europene de box
dintre care 2 de argint și 5 de

Comăneci

CRONICA SĂPTĂMfNII

morală a unor ase-

întrecerea socialistă

Strălucite victorii ale sportului românesc

triplă campioană continentală, plus o

triplă vicecampioană continentală
Bela Karolya ocupat locul 7,

(Continuare în pag. a V-a)3.

(Continuare în pag. a IV-a)

Clasamentul2. Gnauclt Sapoșnikova

români care de premiere, bronz : Dra-

multilateralRomâniei

în plină desfășurare

international al chimiei,mai in prezența

și șapte boxeri români, nostru este, deci, superior la ediția precedentă (6 me-
(U.R.S.S.). Emilia din pricină că a căzut la aterizareParalelele au dăruit Emiliei a doua sa medalie de argint;, cu frumoasa notă de 9,90, cea mai mare lă acest

du lui accelerare a dezvoltăriieeonomico-sociale a țării și ridicare a nivelului de trai al intregului popor.

adus Nadiei nota acordată de arbitre 9,95.

învins ...de arbitri

U.P.I. : „Nadia a dominat concursul"

intensifica- spre a răs- adresate

Are tata-n casă, are 
Două basme grăitoare 
Două flori înfloritoare, 
Funigei în lumea mare, 
Fantezii spre zări cu soare, 
Fulgi de vis din Paradis, 
Dor din dorul meu nescris, 
Două scame de poveste 
Cum a fost și încă este, 
Două vorbe dintr-un grai 
Spuse pe-un picior de plai 
Lor le cîntă, cînd se-nseară, 
Mama lor cu vocea clară : 
„Dragile mele fetițe, 
Peste munți cu creste ninse 
Vis vă țes în patru ițe, 
Zări cu porțile deschise, 
Leagăn lin pentru fetițe. 
Somnul să vă fie somn, 
Nani, nani, pui de om, 
Casa plină cu povești 
Din casele-ardelenești ; 
Joaca să vă fie vie, 
De la noi de pe cîmpie 
Și să creșteți în ăst an 
Cît griul pe Bărăgan. 
Să vină la voi în vis 
Tot ce Parcele v-au scris

Feți-Frumoși cu păr de aur 
Ne-nfricați de vreun balaur, 
Ochii voștri, bumbi de noapte, 
Să-i sărute mure coapte. 
S-adormiți, să creșteți mari 
Ca-n pădure doi lăstari. 
Neaua ningă, nu v-atingă

Curcubeu la brîu vă-ncingă 
Colț din cer în cap năframă 
Răului să nu-i dați vamă. 
Nu uitați că sînteți muguri 
Dintr-un neam ce-a ars pe ruguri 
Și s-a lăsat tras pe roată 
Ca să-și aibă țara toată 
Ca să-și ție legea lui 
Și nu vrerea nu știu cui... 
Să fiți bune, să fiți drepte, 
Să urcați mereu pe trepte 
De-omenie românească, 
Patria prin voi să crească. 
In auz să nu vă sune 
Arme clasice, bătrîne, 
Nici să nu simțiți pe perne 
Armele ultramoderne... 
Ascultați de glasul mumii 
Voi și toți copiii lumii 
Toți să vă aveți ca frații 
C-o iubire cît Carpații ! 
Peste munți cu creste ninse, 
Vis vă țes în patru ițe, 
Leagăn țin pentru fetițe, 
Somnul să vă fie somn 
Nani, nani, pui de om...

Ion Dodu BĂLAN

LA CAMPIONATELE EUROPENE DE GIMNASTICĂ
DE TREI ORI IMNUL ROMÂNIEI SOCIALISTE!

• 7 medalii — dintre care 3 de aur, 3 de argint și una de
• Nadia

bronz
• Emilia
• Calde

Eberle
felicitări sportivelor noastre și antrenorilor Marta șiStrălucitul succes românesc profilat vineri seara, în concursul la individual compus, a fost desăvirșit ieri în probele pe aparate. La fel ca la Olimpiada de la Montreal, a doua zi după ce a cucerit titlul de campioană absolută, Nadia noastră a ciștigat tot medalia de aur și la două aparate : atunci — la paralele și birnă : acum — la celelalte două, sărituri și sol. De data aceasta, a mai luat și o medalie de bronz — la birnă. Iar Emilia, secondînd-o în continuare cu succes pe colega sa mare campioană, a reușit să intre in posesia medaliei de argint la pa- 1 raiele și birnă.Cele patru finale pe aparate (Nadia și Emilia n-au lipsit la nici una) au prilejuit întreceri pe cit de spectaculoase pe atit de disputate și nu o dată pline de neprevăzut, notele din ajun (care urmau să se adune cu cele pe aparate) trebuind

confirmate sau augmentate după caz.Săriturile au cea mai mare în această zi : probei : 1. Comăneci ; (R.D. Germană) ;

bronz 
medalie de

• 7 medalii — 
bronz

• Daniel Radu

Din comentariile agențiilor internaționale 
de presă:

T.A.S.S. : „Ceea ce a făcut Nadia Comăneci nu poate 
fi calificat decît ca o vitejie în sport"

FRANCE PRESSE : „Un program de înaltă ținută sportivă"

După o săptămînă de întreceri, Campionatele europene de box, ajunse la a 23-a ediție, s-au încheiat aseară la Koln. Din cei 156 de concurenți (reprezentind 23 de țări), 48 au urcat pe podiumul de premiere. Printre ace.ști medaliați s-au numărat Bilanțul celui de dalii).în finalele de aseară, doi pugi- liști români, calificați în urma unor spectaculoase și clare victorii anterioare, au luptat pentru a-și transforma „argintul" (deja cucerit) în „aurul" triumfător : Radu Daniel — la categoria muscă — și Valentin Silaghi — la categoria mijlocie.Radu Daniel a fost mai bun decît adversarul său din finală (polonezul H. Srednicki) în fiecare din cele trei reprize, dominîndu-1 cu puternice și rapide lovituri de stînga. Totuși, arbitrii nu l-au preferat — ceea ce a stîrnit protestele îndelun-

gate ale publicului și comentariile fără echivoc ale agenției „France Presse" — care a transmis că boxerul român a fost frustrat de titlul european pe care l-ar fi meritat. Deci, Radu Daniel — medalie de argint și titlul de vicecampion european, o performanță ce cinste acestui tînăr debutant n-a împlinit încă 20 de ani.Și Valentin Silaghi a rămas, in final, tot cu medalie de argint. El s-a bătut aproape de la egal la egal cu finlandezul Uusivirta numai în prima și ultima repriză; în cea de a doua, însă, a fost numărat, primind și două avertismente. Dar și pentru el calificarea în finală și titlul de vicecampion european reprezintă un succes.Ceilalți cinci boxeri au urcat pe podiumul distinși cu medalie de gomir Ilie, Carol Hajnal, Ion Budu- ■Șan, Georgică Donici și Ion Cernat.Tuturor — felicitări și urări de succese și mai mari în viitor.

Săptămina încheiată a fost marcată de continuarea și rea întrecerii socialiste punde chemării adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la marea adunare populară consacrată zilei de 1 Mal privind o largă mobilizare a eforturilor clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii, în vederea realizării și depășirii prevederilor planului de stat pe anul 1979, astfel incit să fie intimpinatc cu noi succese a 35-a aniversare a glorioasei insurecții din august 1944 și Congresul al XII-lea al P.C.R., care va elabora programul continuării active a operei de edificare a societății socialiste dezvoltate șl înaintare a spre comunism.-în spiritul orientărilor cuvîntarea secretarului

0 expresie grăitoare 
a potențialului crescind 
al industriei românești

trasate în general al partidului, energiile și inițiativa creatoare ale oamenilor muncii sint concentrate spre obiectivele majore de care depinde în măsură decisivă înfăptuirea țelului fundamental stabilit de Conferința Națională a P.C.R. — transformarea ’acumulărilor cantitative într-o calitate nouă, superioară. Este vorba de folosirea condițiilor prielnice create de aplicarea noului mecanism financiar pentru plinirea planului zice in structura văzută ; realizarea planificate ; creșterea mai rapidă a productivității muncii; modernizare» producției ; reducerea continuă a cheltuielilor de producție, diminuarea accentuată a consumurilor materiale, îndeosebi economisirea severă a energiei și combustibilului, ca o imperioasă cerință economică ; îmbunătățirea substanțială a calității produselor ; realizarea neabătută a sarcinilor de export ; accelerarea ritmului de lucru pe șantiere, concentrind atenția cu prioritate asupra obiectivelor în fază mai avansată de execuție, precum și recuperarea în cel mai scurt timp a oricăror rămîneri în urmă, astfel ca planul de investiții și cel de construcții de locuințe să fie realizate în cele mai bune condiții.De amploarea și dinamismul întrecerii socialiste depinde transpunerea în viață a programului parti-

economico- a asigura : înde- producției fi- sortimentală pre- producției nete creșterea mai rapidă

Ieri s-au închis pavilioanele Tîr- gului international de primăvară șl Salonului inaugurate la 4 tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, a celorlalți conducători de partid șl de stat. Pavilioanele României, expunînd produse reprezentative realizate de sute de centrale industriale, unități de producție, cercetare și proiectare, au ilustrat grăitor ritmul accelerat de dezvoltare a economiei noastre naționale, potențialul crescînd al industriei românești, nivelul ei ridicat de tehnicitate, calitatea și competitivitatea sporite ale produselor realizate de întreprinderile noastre, creșterea posibilităților României de a participa la diviziunea internațională a muncii, la ' schimbul mondial de valori materiale.Concludente în acest sens Sînt și opiniile a numeroși specialiști și oameni de afaceri de peste hotare, care au exprimat aprecieri elogioase calitative Prestigiul românești ilustrat comerțului
referitoare la progresele ale industriei noastre, crescind al produselor este, de altfel, convingător de creșterea volumului exterior al României, care in 1978 a fost de 28 de ori mai mare decît in 1950.întreaga desfășurare a celor două prestigioase manifestări expozițio- nale internaționale a confirmat a- precierea tovarășului Nicolae Ceaușescu că ele vor contribui — prin profilul lor larg, calitatea și nivelul tehnic al exponatelor, ca și prin participarea reprezentativă — la identificarea și punerea in valoare a noi posibilități de extindere a schimburilor comerciale, la stimularea cooperării și specializării în producție, în folosul tuturor parte-

Tudor OLARU 
Dumitru ȚINU
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[FAPTUL! 
DIVERS;

| Castane de | 
| Banat |

Pină acum, castanul comesti-

Ibil, renumit prin frumusețea și I 
prin fructele sale atit de gus- | 
toase, era intilnit, mai ales, in

I unele zone din Maramureș și ■ 
Oltenia. Iată insă că el și-a fă- I 
cut apariția și in Banat. Mai • 
precis, la Sinnicolau Mare. Fap-

Itul se datorește pasiunii de-o I 
viață a grădinarului Johann | 
Schmidt, astăzi pensionar. După

I îndelungi încercări și experien- ■ 
țe, el a reușit să aclimatizeze I 
valoroasa specie pomicolă și in

I această parte a țării. La ora ac- . 
tuală, in grădina sa din strada I 
Popa Șapcă nr. 28 poate fi vă- I 
zută o adevărată pădurice. Trei

I dintre castanii comestibili au I 
ajuns pe rod. In curînd, la Sin- | 
nicolau Mare vor înflori și alți

I castani comestibili. La Centrul ■ 
orășenesc pentru încercarea I 
soiurilor și in curțile altor ce- • 
tățeni au fost sădiți mai mulțt

Ipuieți proveniți din „pepiniera" I 
lui Johann Schmidt.

REVITALIZAREA UNOR lNDELEȚNICIR[ TRADIȚIONALE

Răchita, paiele și pănușile de porumb
pun în umbră plasticul

Popasuri turistice în Harghita

I Prezentă
9

| de spirit
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Un scurt-circuit la instalația 
electrică, și autocamionul 21-CT- 
1964 a luat foc „din mers". Cu 
o prezență extraordinară de spi
rit, stăpin pe el, șoferul 
constănțean Nicolae Sopon a 
scos imediat extinctorul și a 
început bătălia cu focul. La înă
bușirea incendiului au sărit, so
lidari, și alți colegi ai săi, șo
feri de pe celelalte camioane 
care circulau in momentele ace
lea pe șoseaua respectivă. Numai 
că nici unul din ei nu avea ex
tinctor. Pină la urmă, focul a 
fost stins. întâmplarea constituie 
un claxon de alarmă pentru 
ceilalți conducători auto, de a 
nu mai pleca la drum fără ex
tinctor. In cazul de mai sus, da
torită acestuia și intervenției 
prompte a șoferului grijuliu, 
au fost salvate toate mărfurile 
pe care le transporta și care 
erau în valoare de peste un mi
lion de lei.

Ce vă spune 
această

Nu e vorba de nici un trucaj. 
Este imaginea unei flori dc mină 
din Maramureș. Deschizind ori
zonturile subterane spre vistie
ria muntelui, harnicii mineri 
maramureșeni au întâlnit, _ in 
drumul lor, niște caverne căp
tușite cu aglomerări de forme 
bizare in culori și reflexe de 
cristal de un pitoresc aparte. 
Minerii le-au numit simplu : 
flori.

Flori de mină. Pentru că tot 
ceea ce este frumos poate fi 
asemuit cu o floare.
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Deunăzi, in comuna Brebina, județul Teleorman, erau scoase la aer, la soare și la vînt, sute de coșuri și poșete, scaune și mese, o mulțime de alte obiecte de podoabă și de uz casnic — toate meșteșugite din nuiele de răchită. Cit ai bate din palme, o mare poiană din marginea comunei a fost împînzită cu aceste produse, dîndu-i aspectul unei veritabile expoziții în aer liber.Ce fac oamenii cu toate aceste bunuri de consum ? Desigur, le vind pe piața internă, dar, cum am aflat, ele au mare căutare și pe piața internațională.— Chiar ieri — ne spunea tovarășul Nicolae Bălan, președintele Uniunii județene a cooperativelor de consum Teleorman — am expediat in Franța un vagon cu coșuri. Se cîștigă milioane de lei de pe urma acestor îndeletniciri și a altora asemănătoare. Și e firesc : materia primă nu ne costă aproape nimic, atelierele în care se lucrează sînt făcute din panouri ieftine, iar pentru calificarea forței de muncă nu cheltuim nici măcar un leu. Nu există comună în care să nu descoperim oameni pricepuți, buni meseriași, cunoscători ai unor îndeletniciri bănoase transmise din tată în fiu, din generație în generație, cum ar fi împletitul nuielelor și al pănușilor de porumb, țesătura la războiul de casă, olăritul și altele. Nu există localitate care să nu dispună de valoroase și bogate materii prime naturale : răchită, argilă, nisip, piatră, pănuși de porumb, papură, stuf, paie de grîu și orez etc.Iată, intr-adevăr, doar o parte a rezervelor naturale care pot fi folosite pe plan local pentru realizarea unor bunuri de consum necesare pieței locale și exportului — materii prime naturale care, prelucrate, contribuie din plin la aprovizionarea populației și ridicarea nivelului gospodă- resc-edilitar în fiecare localitate. In același timp, revitalizarea îndeletnicirilor tradiționale constituie o cale sigură de folosire completă și permanentă a forței de muncă la sate.Să revenim însă la comuna Brebina, la activitatea din această localitate.— Ideea de a folosi nuiele și pănuși de porumb la confecționarea coșurilor, sacoșelor, a papucilor de plajă, a scaunelor și a altor obiecte — ne spunea tovarășul Nicolae Bălan — s-a născut din dorința oamenilor din unele cooperative agricole și de consum de a cîștiga mai

bine, dar și din dorința de a nu face risipă. Pentru că ce ar insemna să lași, art de an, nefolosite, să putrezească pe cîmp, toate materiile prime — aceste „lucruri mărunte" — despre care vă aminteam ? Risipă in cel mai autentic înțeles al cuvintu- lui. Dar lucrurile nu se opresc aici. Astfel de coșuri, sacoșe, plase și multe alte articole de strictă necesitate trebuie să existe pe piață. Și dacă

confecționau de sute de ani din nuiele de răchită — au fost înlocuite cu plastic. „Fabricanții" unor asemenea articole au invadat piața. Găsești in orice magazin sacoșe de plastic, ca și în orice tirg, obor, piață alimentară. Pină și precupeții particulari oferă spre vinzare fel de fel de articole din plastic. Și aceasta, de parcă argila, răchita, deșeurile din lemn, papura, paiele, pănușile de porumb

(Urmare din pag. I)

I Teatrul
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si... tabacul•
Deunăzi, gălățenii care s-au 

dus să cumpere bilete la specta
colele Teatrului dramatic din 
localitate au avut neplăcuta sur
priză să constate că locul agen
ției teatrului a fost ocupat de o 
tutungerie. Numele noii unități : 
„Tabacul". Iată că, deși înfiin
țată numai de un an de zile, 
proaspăta agenție teatrală a fost 
nevoită să se mute in altă parte. 
Poate că mirarea iubitorilor de 
teatru gălățeni nu ar fi fost așa 
de mare, dacă locul ar fi fost 
oferit cine știe cărei unități co
merciale de care Galațiul ducea 
mare lipsă pină acum. Dar cen
trul orașului este pur și simplu 
sufocat de... tutungerii. Nu mai 
departe decit la cițiva zeci de 
metri de sus-zisa unitate „Taba
cul" mai există alte 6 (șase) 
tutungerii, bașca tot atâtea res
taurante și chioșcuri de răcori
toare, unde se vind și țigări. 
Vrei, nu vrei, fumează neică !
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Lupii la oi
In noaptea de 7 spre 8 

intre satele Petea și Oroi 
reș), s-a petrecut un fapt 
bișnuit pentru luna in care 
aflăm. In timp ce dinii și

I
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I
I
I

mai, 
(Mu- 
neo- 

> ne 
___ ___  __  ______ și cio
banii dormeau duși, o haită de 
lupi a dat iama in turma de oi 
a cooperativei agricole Oroi. Bi
lanțul ? Incredibil. Nu mai puțin 
de 60 de oi au fost omorîte, iar 
alte 16 au dispărut.

Sesizați, vinătorii localnici 
și-au dat cu părerea : unii zi
ceau că „nu au fost cinci lupi, 
ci mai mulți", iar alții că „era 
vai de lupi, dacă ar fi fost ei la 
fața locului..."

Pină una alta, a fost vai de 
bietele mioare !...
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Petre POPA
și corespondenții „Scinteii'

I
1

Articole
4

de strictă necesitate 
confecționate dintr-un 
adevărat filon de aur: 
materii prime naturale 

ieftine, practic 
inepuizabile

A

însemnări din 
județul Teleorman

acestea nu sînt confecționate dțp materii prime, practic inepuizabile, atunci sînt fabricate din mase plastice, care, la rîndul lor, presupun consumuri de energie și materii prime deficitare. în aceste condiții, a- bandonarea unor îndeletniciri tradiționale, care pun in valoare materii prime locale, devine pur și simplu intolerabilă.Cele relatate de tovarășul președinte ne-a dus rapid cu gîndul la consumul imens (în condițiile economisirii la maximum a tuturor combustibililor) de mase plastice folosite la confecționarea pungilor pentru piață, a sacoșelor, scaunelor de balcon și de plajă, a papucilor pentru plajă, a coșurilor pentru autoservire. S-a ajuns pină acolo incit și coșurile pentru protejarea damigenelor și a altor vase — care la noi în țară se

și alte resurse naturale nici n-ar fi fost vreodată folosite, parcă nici n-ar mai exista.Oare este mai potrivit, mai rezistent, mai rentabil, mai frumos plasticul pentru confecționarea articolelor de larg consum decit materiile prime naturale pe care le-am amintit ? Tovarășa Ioana Angheloaia, responsabila atelierului de împletituri din Brebina, femeie cu bun gust și experiență, ca și o bună parte dintre vizitatorii expoziției de produse realizate din răchită și alte resurse naturale organizată la Alexandria ne-au ajutat să răspundem cu argumente la această întrebare.— Poate să încerce oricine — spunea tovarășa Angheloaia — rezistența articolelor confecționate de noi. Un coș de piață sau pentru alte întrebuințări pe care îl livrăm nu numai în Franța, ci și in Statele Unite ale

Americii și. în alte țări, ca și un coș pentru protejat și infrumusețat o damigeană de sticlă poate fi întrebuințat decenii in șir. De fapt, acest lucru il știe flecare dintre noi din experiență. în plus, nu se murdăresc așa cum se întimplă cu plasticul, nu- ielele nu se înmoaie la soare, nu se scorojesc. Cit despre frumusețe, răchita lăcuită nu se poate compara cu nimic. Culoarea ei naturală depășește în frumusețe orice fel de material plastic.— Ceea ce ne interesează tot atit de mult ca și durabilitatea, frumusețea obiectelor confecționate din materii prime naturale, în mare parte agricole — a completat ideea tovarășul Nicolae Bălan — este cîști- gul pe care îl pot realiza pe această cale unitățile anexe ale C.A.P. și cooperației de consum. în județul nostru sint și alte cooperative de consum și agricole care folosesc in secții anexe resursele naturale. Unele poate chiar mai bine decit aceea pe care am văzut-o. Oriunde există insă posibilități ca o singură secție, anexă să încaseze anual peste un milion de lei. E o sumă frumoasă, care poate fi sporită ușor.Aprecierea tovarășului președinte ne-a sugerat un calcul simplu. Presu- punînd că asemenea secții anexe ar funcționa în 2 000 de comune, fiecare cu peste un milion de lei venit anual, ar insemna. înmulțind cele două cifre, că s-ar obține, pe ansamblu, intr-un an, un cîștig de peste două miliarde lei ! Ca să nu mai vorbim de economia considerabilă ce s-ar realiza la materialele din care se fac plasticul și alte articole asemănătoare.Trebuie să remarcăm că nu numai în Teleorman, ci și în multe alte județe, acest bogat „filon de aur" — resursele naturale — a fost într-o oarecare măsură valorificat. Fără îndoială însă, ny atit de intensiv cit ar trebui, nu la”înălțimea priceperii și ingeniozității meseriașilor noștri din mediul rural. Experiența bună cîști- gată trebuie însă extinsă rapid in toate localitățile. Consiliile populare, cooperația pot organiza consfătuiri de lucru interj udețene, cu demonstrații practice unde se pot arăta cit de rentabile, ușor și ieftin de organizat sînt unitățile anexe ale C.A.P. și cooperației, cite brațe de muncă pot fi antrenate în această activitate, ce beneficii pot aduce ele economiei naționale și fiecărui cetățean în parțp.
Gheorghe GRAURE

Salba de stațiuni balneoclimaterice, numeroasele izvoare de ape minerale din județul Harghita atrag numeroși turiști din țară și de peste hotare. In ultimii ani, cooperația de consum din acest județ a construit și amenajat cîteva moderne unități turistice, pe cit de bine dotate, pe atit de atrăgătoare. Lingă salina Praid, cunoscută pentru calitățile sale terapeutice incă de pe vremea romanilor, intr-o pitorească zonă turistică (pe DN 13 A Sovata—Praid— Odorheiu Secuiesc), la poalele munților Harghitei, se află hanul „Praid" cu camere elegante și confortabile, încălzire centrală, un restaurant și o cofetărie. In stațiunea Izvorul Mureșului, care oferă un microclimat cu efecte terapeutice reconfortante, fiind amplasată într-o

zonă muntoasă, cooperația de consum a construit un alt ospitalier han turistic care dispune de camere cu două și trei paturi, amenajate cu baie sau duș, încălzire centrală. Restaurantul hanului servește preparate culinare cu specific local, precum și meniuri in regim de pensiune. Ambele unități sint deschise în tot timpul anului, tn masivul Gurghiu, la izvorul riului Tirnava Mică, la 20 km de Praid, pe șoseaua Praid—Gheorghieni, la o altitudine de peste 1 200 metri, se află cabana Bucin, iar la 2 km de comuna Co- rund spre Praid, pe șoseaua Odorheiu Secuiesc—Sovata, hanul Co- rund, care oferă, de asemenea, condiții bune de popas șl recreare.în fotografie : Hanul Izvorul Mureșului din județul Harghita.
OBOSEALA -

fenomen fiziologic inevitabil ?Viața pune omul in fața unui fenomen inevitabil : oboseala, fenomen fiziologic firesc, dar și necesar organismului pentru a-i oferi răgazul de a reface. Datorită îndeosebi factorilor de mediu, ea poate interveni mai repede decît ar fi normal, iar uneori provoacă tulburări ale sănătății. La cîteva cauze ale oboselii și metode de combatere a acesteia se referă in convorbirea de față prof. dr. docent Ion BACIU, rectorul Institutului medico-far- maceutic din Cluj-Napoca.

pentru gospodărirea materialelor, a combustibilului și energiei electrice, a bunurilor încredințate, irosirea timpului de muncă, lucrul de mîntu- ială ș.a. sînt tot atîtea manifestări ale tendinței de înșelare a obștii și — din punct de vedere etic — de ne-, cinste.
Replică fermă oricărei 

abateri de la normele eticii 
și echității socialiste! Poate cea mai concludentă, mai nemijlocită accepție a noțiunii de cinste este aceea care se referă la atitudinea omului față de bunurile societății. Devenind proprietari, producători șl beneficiari ai bunurilor materiale, oamenii muncii, în primul rînd comuniștii, înțeleg că proprietatea socialistă este nu numai o realitate soclal-economică, un bun al tuturor, care se cere ocrotit și sporit continuu prin efortul fiecăruia, ci și o realitate umană, etică. Te poți considera cu adevărat cinstit față de societate numai dacă, prin activitatea ta, consolidezi edificiul prosperității semenilor tăi. Mai întîlnești însă cazuri de discordanță flagrantă între înțelegerea „teoretică", exprimată prin vorbe, a acestor cerințe, și realitatea practică, manifestată prin tendința de a smulge colectivității avantaje, favoruri, bunuri pe care activitatea proprie nu le justifică, care nu-și găsesc acoperire în aurul concret al faptelor de muncă. în fața judecății opiniei publice — severe și implacabile — apar ca profund necinstite, nocive prin consecințele lor, tendința spre căpătuială și lux, spre parvenitism, tentația de a „ciupi" din zestrea de muncă a concetățenilor, a societății. Nici un fel de „relație" sau „protecție" din partea cuiva, nici o încercare de mușamalizare «a încălcării normelor eticii și echității, ale celor juridice, nu pot salva prestigiul și autoritatea acelui om care și le subminează singur printr-un comportament contrar principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, prevederilor statutului partidului, legilor statului.

în acest context este deosebit de important ca atitudinea integră, corectă să nu fie formală, „de ochii lumii", ci să capete dimensiunile profunde ale sincerității și consecvenței omului cu sine însuși, ale respectului neabătut față de adevăr. In contrast, falsificarea sau ascunderea adevărului reprezintă nu numai fapte reprobabile din punct de vedere etic, dar și pernicioase pe planul consecințelor sociale. Astfel de practici — încălcări ale interesului obștesc — au, in ultimă in-.

losința oamenilor muncii din sectoare direct productive. Nici o vilă construită din cărămizile necinstei, ori- cit ar sta cu fața la soare, nu poate ascunde igrasia morală care — mai devreme sau mai tîrziu — lasă urme și asupra stării de sănătate „etică" a necinstitului proprietar. Mai recent, pentru abuzuri in îndeplinirea sarcinilor de serviciu, pentru favoritism au fost suspendați din funcții un secretar ai Comitetului municipal de partid Deva, precum și primul vicepreședinte
AUTORITATEA MORALĂ
stanță, drept efect stagnarea, confuzia valorilor, aducind nu o dată daune economiei naționale. Iată, chiar zilele trecute forurile locale de partid din Hunedoara au intervenit cu fermitate și intransigență împotriva unor atitudini necinstite ce s-au manifestat la întreprinderea mecanică din Orăștie. unde s-au măsluit rezultatele din producție prin raportări fictive, s-a încălcat cu premeditare disciplina de plan și financiară, s-au acordat prime nemeritate celor ce nu-și îndeplineau sarcinile de producție. Drept urmare, directorul și secretarul comitetului de partid au fost destituiți, fiind aspru sancționați și pe linie de partid.în virtutea atitudinii sale intransigente, intolerante față de tendințele unora de a deturna cinstea pe drumuri „deviate", partidul nostru a criticat cu asprime comportările unor cadre cu funcții de conducere care, dind dovadă de parvenitism și aroganță, sfidind opinia publică, au abuzat de posturile lor pentru a se căpătui, încâlcind astfel in mod grav legile țării, normele e- ticii și echității socialiste, prevederile statutului partidului. Se cunoaște faptul că, în județele Neamț, Iași și altele, unele vile proprietate personală, construite cu materiale obținute în mod fraudulos, prin mijloace dubioase, au fost date în fo

al Consiliului popular municipal Deva.
Comuniștii au în plus, 

față de semenii lor, datorii
și nu drepturi. Ce altceva a dus,în fond, la abaterile grave ale acestor cadre decit mentalitatea boierească potrivit căreia bunurile ce le-au fost încredințate spre administrare, pentru a fi valorificate în interesul, în folosul oamenilor muncii, in conformitate cu legile țării, cu normele morale ale societății noastre, au fost considerate de ei drept o „moșie personală" ^guvernată după bunul plac ? Orice )incercare tie a smulge colectivității profituri și avantaje nemeritate este reprobabilă, indiferent de locul pe care îl ocupă în societate un om sau altul; ea este cu atit mai de neingăduit cind e vorba de oameni care au primit mandatul de a gospodări și administra avuția colectivității ; cu atit mai de condamnat cu cit actele lor de incorectitudine produc nu numai pagube materiale, ci, și mai grav, daune morale pentru că lovesc în ceea ce este mai scump poporului nostru — spiritul de dreptate și echitate.Se cuvine repetat mereu și mereu, așa cum a subliniat în atîtea rinduri secretarul general al partidului, că membrii partidului au in plus față de semenii lor datorii și nu drepturi.

Acest sentiment trebuie să călăuzească în viața și munca lui de zi cu zi pe fiecare comunist, fie că este strungar, director, primar sau activist. El este egal în drepturi cu semenii săi, dar „împovărat" cu mult mai multe îndatoriri decît aceștia. Tocmai în aceasta constă noblețea, frumusețea morală a luptătorului revoluționar, a militantului comunist 1 Este, intr-adevăr, bine și necesar să repetăm că fiecărui comunist i se cere să dea dovadă de o moralitate exemplară în orice împrejurări. Pentru că se mai întilnesc incă și unele atitudini sau comportări care, deși nu -se' înscriu în peri- I metrul unor asemenea abateri grave, au totuși, privite din punctul de vedere al intereselor obștii socialiste, _o tangență directă cu ele. Ne referim, îndeosebi, la indiferență care — voluntar sau involuntar — împrumută veșmîntul complicității la necinste. Am scris în ziarul nostru, la începutul acestui an, despre starea de împăciuitorism și moleșeală morală a unor cadre de conducere din Predeal față de abaterile flagrante comise de fostul primar și de fostul vicepreședinte al consiliului popular. Criticarea sinceră, deschisă, a unor practici ilegale s-a făcut tardiv, abia după ce abuzurile au fost scoase la lumină de organele superioare de partid și de stat și nu a- tunci cind abaterile de la normele morale se aflau in stare incipientă.Pornind de la asemenea cazuri, din fericire izolate, organizațiile de partid sînt chemate să acționeze ferm, cu toată răspunderea, pentru a cauteriza la timp mentalitățile nocive, desfășurînd, totodată, o intensă muncă politico-educativă pentru aplicarea în viață a Codului etic comunist.Idealul comuniștilor este construirea unei societăți umane întemeiate pe cinste și pe echitate, condiții ale asigurării fericirii fiecăruia și a tuturor. Sub semnul acestui imperativ programatic al partidului nostru, in anul Congresului al XII-lea al partidului să facem totul pentru aplicarea consecventă a principiilor eticii -și echității socialiste, punind și mai puternic in valoare, în întreaga viață socială, virtuțile unite ale MUNCII și CINSTEI.

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ

— încă în 1934, academicianul Gri- gore Benetato a inițiat la Cluj cercetări care au deschis perspective aplicării fiziologiei în domeniul ocrotirii sănătății. De peste două decenii, colective de specialiști clujeni de la Institutul de igienă și sănătate publică și din învățămîntul medical superior efectuează cercetări integrate, studii și anchete care au fost finalizate sub formă de recomandări practice. Ele sint menite a contribui la promovarea stării de sănătate prin organizarea rațională a activității în raport cu limitele adaptabilității umane, deci la creșterea randamentului muncii și reducerea factorilor de îmbolnăvire (suprasolicitarea auzului, văzului, poziția de lucru, organizarea locului demuncă, influența factorilor poluanți, efortul fizic inutil sau excesiv, su- praincordarea nervoasă etc.).— Credeți că sint mulți oamenii care iși aleg poziția de lucru gin- dindu-se la starea sănătății, la randamentul muncii ?— întrebării nu I se poate răspunde dind cifre generale, căci întîlnim o infinitate de situații. Există oameni mulți care cunosc și fac bine această legătură, dar și mai mulți sint cei care o ignoră. Dovezi sint pretutindeni..în județul nostru, echipe complexe de specialiști au mers in întreprinderi din județ și au studiat poziția de lucru a muncitorilor. Cercetările, au arătat că in multe locuri de muncă nu era necesar să se lucreze în picioare. Constatare banală — vor spune unii, dar eu cred că trebuie să privim mai atent situații cu care, obișnuindu-ne, le trecem ușor cu vederea. Efortul static solicită un consum de energie care, in multe dintre cazurile analizate, nu numai că era inutil, dar provoca perturbări ale circulației sîngelui. Șederea în picioare creează o contracție de durată a mușchilor, în special la nivelul membrelor inferioare și al trunchiului, proces care reduce circulația sîngelui și, prin aceasta, favorizează acumularea în singe a unor produse de metabolism cu acțiune toxică. Mai mult, solicitarea venelor datorită perturbării circulației sanguine determină apariția va- ricelor și a altor tulburări. In întreprinderile ale căror conduceri au înțeles bine această problemă s-au luat măsuri de corectare a pozițiilor de lucru, starea de oboseală s-a restrîns, iar randamentul muncii a crescut. Acolo însă unde activitatea, productivă cere și un efort static, se -recomandă alternarea șederii in picioare cu mișcări active ; alternarea contractării și relaxării mușchilor prin mișcare activează circulația sîngelui. Tot atit de necesare sînt pauzele

N-avem 
asemenea confrați
„Ziaristul" și „scriitorul" Costache Ilie, fiul lui Ilie și Pctruța, născut la 27 octombrie 1941, și-a încetat activitatea sub pretextul căreia a colindat județele țării timp de 11 ani : s-a încadrat, in sfîrșit, la o fabrică de mobilă, primul lui loc de muncă real. Aducem la cunoștință publică acest amănunt, spre știința tuturor celor care, din anul 1967 încoace, l-au cunoscut in ipostaza de așa-zis om de litere și care încă n-or fi aflat că avuseseră ocazia să discute doar cu un escroc. Speculind credulitatea, snobismul sau veleitarismul — după caz — C.I. și-a presărat traseele cu o mulțime de datorii și amintiri compromițătoare. Tocmai de aceea satisfacem o datorie de conștiință față de breasla cinstitei slujiri a cuvîntului, reamintind că apucături ca acelea ale lui I.C. trebuiau din capul locului să dea de gindit victimelor înșelăciunilor, fiind incompatibile cu ținuta morală a minuitorilor condeiului.C.I. este un individ care n-a lucrat nici o zi in vreo redacție și n-a publicat nicăieri un rind. In schimb, studia presa și alegea două categorii de informații : unde apar materiale semnate cu aceleași inițiale (C.I. sau I.C.), ca și ale numelui său (materiale la care începea imediat să facă referire ca la producții proprii) și date biografice despre personalități ale vieții publicistice și literare (pe care le folosea ca să argumenteze imaginare relații de prietenie și familie cu respectivii). Cu aceste simple indicii începea să opereze. Mînca, bea și dormea pe care pro- ro-veresie în contul „banilor grei" pe chipurile urma să-i încaseze pentru ducțiile literare viitoare. Scria mereu

mane și piese de teatru, dar cind topul de mizgălituri era gata de trimis la tipar (și de încasat drepturile, deci de restituit datoriile) „pierdea" manuscrisul. Un curtezan al literaturii dintr-un oraș de pe malul Dunării de sus i-a prezentat volumul „Frunze de fag" cu dedicație, o cafea, o friptură și 400 de lei, crezind intr-o prezentare' în revista „Secolul XX" și în traducerea versurilor sale, pentru început in franceză și spaniolă. (Păcăleală surprinzătoare, poetul fiind și avocat cunoscut). La întorsura Buzăului a umflat 4 000 de lei să aranjeze cu uzinele bucureștene „Vulcan" turnarea unui clopot de biserică. Pasămite profilarea acelei întreprinderi exact de amintitul reper avea nevoie.Pentru faptele sale, falsul publicist a fost condamnat să execute o pedeapsă prin muncă. Fabrica de mobilă confirmă judecătoriei prezentarea lui I. Costache la post.
Primejdiosul 

autobuz deturnat
Trombe de praf, frunze și hîrtii se învîr- tejau in urma autobuzului articulat 46 barat care spinteca întunericul șoselei Cățelu alunecînd dinspre dreapta spre stingă drumului și invers, după cum îl dirija șoferul în slalomul amețitor al acelui ceas. Bolidul era una din mașinile de utilitate comună conduse de șoferi șmecheri care se retrag cu spor la garaj, trecînd val-vîrtej prin stații și dind cu tifla pasagerilor răbdători. Așa se rostogolea Bigligiu Petru cu autobuzul articulat 34-B-219 de pe linia 46 barat, anul trecut, într-o seară spre noapte. Trei din cele șase roți mari

au hurducat pe ceva ca un hop mai adine, Bigligiu a luat încă unul din numeroasele sale viraje redresîndu-se și continuînd cursa, iar taxatoarea Mariana a chicotit emoționată în autobuzul gol ; „Oprește, Gigi, oprește !“ Gigi însă n-a oprit decit în fața unei bariere de cale ferată. Imediat l-a ajuns din urmă o „Dacia", conducătorul acesteia, un bărbat decis, ureînd in autobuzul ce luase drumul garajului. Iată ce a declarat acel bărbat : „M-am urcat în autobuz, m-am dus la șofer și mi-am dat seama că acesta se afla în stare de ebrietate foarte avansată. Mirosea puternic a alcool, avea fața congestionată, privirea rătăcită și nu-și putea menține echilibrul. L-am dat jos, l-am urcat în autoturismul meu, și m-am întors arătat postul predatMiliția e învățată cu multe, dar de data aceasta, în afară de un om zdrobit de asfalt, o așteptau surprize aparte. în pofida însemnelor clare de pe autobuzul vinovat, anchetatorii aveau să constate ‘că nici șoferul nu era șofer I.T.B., nici încasatoarea curat încasatoare. Ea, Mariana Ciopraga, fusese găsită cu lipsă in gestiune și retrogradată muncitoare necalificată la garaj. Totuși, iat-o pe autobuz, cîteva zile înainte beat de nerăbdare să plece porte oameni; inginerul oprească și a fost pocnit ; i-au desfăcut contractul de muncă. Măsura a avut tot atîta efect ca pentru Mariana retrogradarea. După 5 zile de la emiterea deciziei și 3 zile de la comunicarea ei, iată-1 pe B;- gligiu dîndu-1 jos de la volan pe șoferul înlocuitor și hărțuind voinicește caii putere. Toată după-amiaza aceea, anterioară accidentului, a fost de pomină. Ba cu bere, ba cu votcă, ba cu autobuzul. La zece seara se afla la volan înlocuitorul lui, cu mașina plină la cap de linie, gata să plece in

cu el la locul accidentului. I-am cadavrul, după care l-am dus la de control Pantelimon, unde l-am organelor de miliție".

Bigligiu venise cu la autobază, arzind în cursă, să trans- șef a îndrăznit să-1

cursă. Apare din nou B.P. Poftea să ducă mașina la garaj. El, care nu mai avea nici o legătură cu I.T.B.-ul. Sînt de imaginat protestele călătorilor. Reacția lui „Gigi" a fost atit de violentă, îneît și șoferul înlocuitor a debarcat speriat. O bătrînică mai înceată de picior a fost scoasă afară din mașină de păr. Apoi a pornit în cursa slalom pe șoseaua numită Cățelu.Cercetarea, judecata (6 ani Închisoare), recursul au durat. între timp, multe s-au schimbat la I.T.B. Printre altele, auzim că e tot mai activ un cabinet de testare psiho- profesională. Ce bine era să-l fi prins și Bigligiu. Sau invers. Poate deregla toată aparatura cabinetului.
Nu era casa 

solara
Ghidușiile unor meseriași ai I.C.R.A.L.- ului devin tot mai des surse de zizanie și procese. Iată un foarte subtil cui al lui Pepelea înfipt de dumnealor în planșeul mansardei imobilului din strada Muzeul Zam- baccian nr. 32 în luna februarie 1976. De atunci încoace, nimicul zgîrie și zgîrie buna conviețuire dintre vecinii pe verticală, proprietarii apartamentului de deasupra și ai celor de dedesubtul planșeului.„Cuiul" e un fir într-un tub Bergman. Prin el se scurgea curentul care aducea bucuria luminii electrice în apartamentul de la etajul I. Deasupra — mansardă. Mansarda a fost cumpărată de un arhitect. Cind un arhitect cumpără o mansardă e de așteptat că o va transforma în etaj. Așa s-a și întîmplat. Cu autorizație, probabil. Supraetajarea a fost efectuată de meseriași ai I.C.R.A.L.-Herăstrău. Așa rezultă din adre-

scurte, la 1—2 ore, pentru executarea citorva mișcări de gimnastică.— Revenind la factorii de mediu, ce rol atribuiți luminii și zgomotului și ce recomandări aveți în vedere ?— Specialiștii — medici, fiziologi, ingineri, economiști — conlucrează din ce în ce mai activ pentru a stabili și introduce scheme mult mai eficiente de optimizare și ușurare a accesului lucrătorului la mașină, pentru proiectarea de utilaje ale căror comenzi să fie cit mai la înde- mîna operatorului. Tehnica modernă aduce in întreprinderi tot mai multe tablouri electronice de comandă, dar ele trebuie astfel amplasate incit sutele de becuri să nu amplifice oboseala vizuală, tn cazul întreruperii procesului de producție, al dereglării mașinii, semnalul mai adecvat pentru atragerea atenției este cel sonor, nu cel luminos.Intr-o măsură mult mai mare cred că trebuie să țină seama proiectan- ții, conducătorii întreprinderilor șl de necesitatea menținerii unui raport optim intre iluminatul general (al halei, atelierului, încăperii) și locul individual de muncă. In cazul contrastului puternic de lumină, îndreptarea privirii înspre încăpere de către muncitorul care lucrează la un aparat determină reacții reflexe pupilare și vizuale care obosesc ochii. Introducerea pe scară larga a mașinilor și utilajelor complexe a accentuat creșterea surselor de zgomot, de poluare fonică în unele locuri de muncă și chiar in zone întinse. Cercetările întreprinse în țara noastră și peste hotare privind efectele poluării sonore asupra randamentului muncii au scos în evidență că zgomotul nociv reduce cu 5 la sută eficiența muncii de rutină, cu 30 la sută randamentul unei persoana cu muncă de conducere, iar pierderile unei întreprinderi pot ajunge intr-un an la 9—10 Ia sută din valoarea producției. Cercetările, determinările fiziologice și medicale efectuate de noi în ateliere productive ale întreprinderii poligrafice din Cluj-Napoca au reliefat că persoanele care lucrau intr-un mediu zgomotos au obosit mai repede, productivitatea muncii scăzînd semnificativ după cinci ore de lucru.Prin aplicarea de măsuri puțin costisitoare, zgomotul a fost diminuat în unele întreprinderi și, concomitent, s-a constatat că productivitatea muncii a crescut peste vaiorila atinse anterior. Soluțiile ? Receptivitate să existe, de soluții nu ducem lipsă.
Convorbire consemnată d» 
Elena MANTU

sa 35/1976 a unuia din șantierele întreprinderii. Transformind mansarda în etaj șl chichinețele în apartament, pe baza proiectului beneficiarului însuși, constructorii au strivit tubul instalației electrice a apartamentului de dedesubt. Dispută de trei ani încoace : Cine să monteze un alt tub, cu alt fir ? Și pe unde ? Pe podeaua de sus sau pe tavanul de jos ?Criteriul urma a fi economicitatea. In construcții există tarife ipotetic ferme, calculele ar trebui să se rezume la socoteli puțin mai complicate decît cele de clasa a cincea. Iată cit ar costa remedierea potrivit diferitelor opinii autorizate exprimate la interminabila judecată : doi ingineri experți — 391 lei, al treilea inginer expert — 260 lei, al patrulea inginer expert — 220 lei, I.C.R.A.L. varianta I — 1 446 lei. I.C.R.A.L. varianta II — 39 lei și 51 bani.După cum se vede, diferența merge pină Ia de 40 de ori. Asta pentru un simplu tub Bergman. Darămite pentru o casă solară !

a unuia din șantierele întreprln- j șl

Din caietul 
grefierului

„N-am mai vrut să rămin in funcție pen
tru că m-au criticat in darea de seamă. 
Eram responsabil de scară. Am fost numit 
■«carierist și demagog»".(Resentimente ieșite la iveală în pricina 2468/78 a Judecătoriei sectorului 4).

„Am surprins-o pe pirită in pat cu alt 
bărbat, ea fiind foarte sumar îmbrăcată. Momental nu ne-a putut da informații. Ul- 

• terior ne-a spus că era un verișor al ei".(Din dosarul 841/78 al Judecătoriei Deva).
Sergiu ANDON
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laLa cooperativa agricolă din Dobra, județul Dîmbovița, utilajele lucrează 
cooperativa agricolă din Cojasca, județul Dîmbovița, toată suflarea

erbicidarea inului (fotografia din stingă). Pentru combaterea buruienilor, la 
satului este la prășitul sfeclei de zahăr (fotografia din dreapta)

La întreținerea culturilor
9

ZIUA BUNĂ SE CUNOAȘTE...

CU O SEARĂ ÎNAINTE
însemnări despre organizarea muncii pe ogoarele dîmbovițeneDupă cum rezultă din acest scurt bilanț, în unitățile agricole dîm- bovițene întreținerea culturilor se află în stadiu de început. Pe primul plan al urgențelor se află acum executarea prașilelor manuale și mecanice la legume, sfecla de zahăr, sfecla furajeră și cartofi, culturi care au răsărit mai de timpuriu. Se apreciază că de săptămina viitoare se va trece cu toate forțele și la prășitul florii-soarelui și porumbului. Deși întreținerea culturilor este la început, încă de acum se pot trage unele concluzii despre desfășurarea acestor lucrări. „Anul acesta, mecanizatorii, cooperatorii și specialiștii ' din unitățile agricole dîmbovițene au depus eforturi deosebite pentru a însămînța la timp și la un bun nivel calitativ culturile de primăvară — ne spunea tovarășul Laurențiu Stroie, directorul direcției agricole. Sîntem pregătiți să executăm în cele mai bune condiții toate lucrările de întreținere prevăzute in tehnologia fiecărei culturi".Un optimism care are deplină acoperire în constituie muncii în acest an, plante ținere pentru global zatori.din aceste formații fac parte numai mecanizatorii care au lucrat la se-

mănat. Este o măsură bună, de natură să contribuie la creșterea responsabilității pentru realizarea unor lucrări de bună calitate. agricole Cornești. Munca fiind organizată în acord global pe echipe, toți cooperatorii participă la prășit atunci cînd este nevoie. Pentru a spori răs-
SCURT BILANȚ AL LUCRĂRILOR LA ZI

J

• sfecla de zahăr: plan 1 700 ha. Prima prașilă manuală 
mecanică s-a executat pe întreaga suprafață. în unele unitățiși mecanica s-a executat pe întreaga supratața. In unele umtcți 

agricole a început și prașila a doua ;
• sfecla furajeră : plan 1 495 ha. Prima prașilă manuală 

s-a făcut pe 970 hectare, iar aceea mecanică pe 720 hectare ;
• cartofi total : plan 1 900 ha. Prima prașilă mecanică s-a 

făcut pe 920 hectare și manuală pe 1 100 hectare ;
• inul pentru ulei a fost erbicidat pe 3120 hectare din 

5 620 cultivate ;
• legumele : prașila întîi manuală s-a făcut pe 780 hectare, 

iar erbicidarea s-a efectuat pe 1 500 hectare.
• la porumb — 34 330 hectare, iar la floarea-soarelui, din 

4 500 hectare cultivate, prima prașilă mecanică s-a executat pe 
1 240 hectare, iar aceea manuală pe 300 hectare.fapte. Primul argument il organizarea temeinică a fiecare unitate agricolă. în pe întreaga suprafață cuprășitoare lucrările de între- a culturilor au fost angajate a fi executate numai în acord de către echipe de mecani- De subliniat este și faptul că
„Din momentul cînd am dat semnalul, prima prașilă manuală la sfecla de zahăr a fost făcută in mai puțin de trei zile pe întreaga suprafață cultivată de 80 hectare — ne spunea tovarășul Mihai Băico- ianu, inginerpl-șef al cooperativei

punderea individuală a fiecărui cooperator, suprafața ce revine echipei a fost împărțită pe membrii ei, fiecare răspunzînd de executarea la timp a tuturor lucrărilor, de la prășit pînă la recoltare inclusiv".Consiliul popular comunal a emis

o decizie prin care stabilește atît obligativitatea fiecărui cooperator de a participa Ia muncile cîmpului, cît și programe de lucru concrete, stabilite din timp și revăzute în fiecare seară, pentru a doua zi, cuprinzînd vitezele zilnice ce trebuie realizate la întreținerea culturilor. De altfel, în toate comunele din județ, consiliile populare au emis asemenea decizii prin care stabilesc programul de lucru și sarcinile ce revin locuitorilor de la sate, acum, la întreținerea culturilor.în unele locuri, calitatea lucrărilor este neglijată. La cooperativa agricolă din Cojasca, zeci de cooperatori lucrau la prășitul sfeclei de zahăr. Nu se asigura însă densitatea optimă de plante la hectar. De ce ? „Nu s-a făcut nici o pregătire sau instruire a cooperatorilor înainte de a intra cu sapa la prășit — recunoștea tovarășul Gheorghe Teleanu, inginerul șef al cooperativei. Asemenea situații nu trebuie admise. Calitatea, care la prășit înseamnă în primul rînd menținerea densității plantelor, nu poate fi lăsată la voia întîmplării sau, mai bine zis, la aprecierea fiecărui cooperator. Iată de ce, este de cea mai mare importanță ca, în fiecare unitate agricolă, specialiștii să instruiască temeinic pe fiecare cooperator și mecanizator in parte, astfel incit aceștia să cunoască densitatea plantelor ce trebuie realizată.

la care au participat alături de întreprinderile 
românești firme din 31 de țări de pe toate continentele

n intensă activitate comercială
Un vast schimb de experiență

Timp de 9 zile — între 4 și 12 mai — Complexul expozițional din Piața Scînteii a găzduit două manifestări economice de prestigiu : a Vl-a ediție a Tîrgului internațional de primăvară și cea de-a IlI-a ediție a Salonului internațional al chimiei. Actualele ediții ale celor două manifestări economice internaționale, la care au participat sute de firme de peste hotare, au fost onorate, la inaugurare, de prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, elocventă expresie a politicii partidului și statului nostru de dezvoltare continuă a relațiilor economice reciproc avantajoase, de largă colaborare cu toate țările lumii.— Putem aprecia cu satisfacție acum, la închiderea lor — ne-a spus tovarășul ing. MIRCEA BAHICA, directorul întreprinderii de tîrguri și expoziții București — că actualele ediții ale Tîrgului internațional de primăvară și Salonului internațional al chimiei au reprezentat un succes care le plasează consecvent în rindul manifestărilor expoziționale specializate, cu frecvență anuală, de mare interes pentru comerțul mondial. Aceste manifestări, statornic promovate de partidul bucurat cierile tori, ale specialiștilor de afaceri din zeci de țări ale Alături de întreprinderile nești gazdă cipalul festare capitala participat peste 500 de firme producătoare și exportatoare, cu poziții colective sau individuale, dintr-un număr de 31 de țări din Europa, Africa, Asia Americi. Atît Tîrgul de primăvară, cît și național al chimiei potențialul crescind noastre, nivelul ei înalt de citate, calitatea și tea ridicate ale produselor realizate de întreprinderile românești, posibilitățile sporite ale economiei naționale de a participa la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori materiale. Beneficiind de condiții superioare de organizare, de spații expoziționale moderne și bine utilate, Tîrgul internațional și Salonul chimiei gu reunit un număr sporit de participanți — dublu față de edițiile inaugurale — au atras o mare afluență de vizitatori — peste 200 000, din care circa 20 000 specialiști și oameni de afaceri, dornici de a cunoaște cele mai noi creații ale sectoarelor economiei românești și ale firmelor de peste' hotare.

a nego- nume- reci-

precum și mașini-unelte prelucrarea metalelor din Italia,_R. P. Chineză, R.D. o serie de

și statul nostru, s-au în aceste zile de apre- zecilor de mii de vizitași oamenilor lumii, româ- țara prin- mani- din ! au
de comerț exterior, fiind în mod firesc expozant, la dubla i economico-comercială României socialiste ex-

și cele două internațional Salonul inter- au ilustrat al industriei tehni- competitivita-

— Care sînt, înfățișate succint, 
rezultatele comerciale cu care 
s-au soldat cele două manifestări 
economice internaționale ?— Caracteristica esențială a manifestărilor de la București fost intensa activitate de cieri și de perfectare a roase tranzacții economiceproc avantajoase. Ele au facilitat un amplu și interesant dialog între gazde și numeroșii oaspeți peste hotare, unor contacte și de punere noi posibilități versificare a merciale și cooperării bi și multilaterale. Din datele preliminare rezultă că valoarea contractelor încheiate de partea română este deosebit de însemnată.Astfel, „Industrialexport", „Mașin- exportimport", „Electronum", „Elec- troimportexport" au semnat o serie de contracte privind exportul (de mașini pentru industria textilă, utilaj petrolier, televizoare, tuburi cinescop, frigidere, mașini de facturat și contabilizat) în R. P. Chineză, R.P.D. Coreeană. Cehoslovacia, R.D. Germană, R. F. Germania, Italia, Turcia, Uniunea Sovietică și alte țări. „Danubiana", „Chimimport- export", „Petrolexport" au finalizat tranzacții comerciale pentru livrarea *în acest an și în 1980 de îngrășăminte chimice, produse sodice, anvelope, medicamente, produse petroliere diverse în Japonia, Singapore, Italia, Indonezia, India, Columbia, Siria, Liban, Canada, R. F. Germania, Polonia, Brazilia, Uniunea Sovietică și Iugoslavia. Alte contracte încheiate de întreprinderile românești de comerț exterior se referă la vînzarea de bunuri de larg consum industriale și alimentare in Uniunea Sovietică, Polonia, Iran, Siria, R. F. Germania, Austria, Yemen, Norvegia, Danemarca, în același timp, in perioada de desfășurare a dublei manifestări expoziționale au fost semnate o suită de contracte pentru importurile de mașini și utilaje pentru industria

de au format cadrul utile de identificare în valoare a unor de extindere și di- schimburilor co- economice

ușoară, pentru Elveția, Germană și Polonia ; produse chimice din Anglia, R. F. Germania, Franța, Japonia. Egipt, Algeria ; azbest fire din S.U.A. Botswana ; antracit, minereu fier, cocs de furnal din R, Vietnam, India, Italia ; o serie bunuri de consum industriale alimentare (conserve de legume fructe, sucuri, suri, stofe de R.D. Germană, Uniunea Sovietică.
— Desigur, contractele de im

port-export perfectate sau in curs 
de finalizare nu reprezintă decit o 
latură a bilanțului pe care il con
semnăm la închiderea Tîrgului, 
internațipnal de primăvară si a Sa
lonului internațional al chimiei.— O latură pe care o considerăm cea mai importantă. Dar. concomitent cu activitatea exclusiv comercială, cele două manifestări au constituit cadrul in care s-au desfășurat simpozioane; și conferințe tehnice, mese rotunde, prezentări de filme, demonstrații practice privind ' funcționarea a numeroase aparate și utilaje puse. Toate aceste acțiuni teristice schimbului de idei și experiență au avui, loc în condițiile prezentării in standuri a unei multitudini de produse expuse in premieră la București, l'apt ce dovedește o dată in plus importanța deosebită acordată de expozanții români și străini manifestărilor e- conomice recent încheiate. De altfel, de pe acum avem numeroase cereri ferme pentru reținerea standurilor la viitoarele manifestări expoziționale : „Tehnoexpo" (4—13 octombrie 1979), Tirgul internațional de primăvară și Salonul internațional al chimiei (7—15 mai 1980) și Tîrgul internațional București (9—18 octombrie 1980). Convingerea tuturor particlpanți- lor este că tîrgurile de la București au contribuit și, în mod sigur, vor contribui în continuare la dezvoltarea schimburilor comerciale și colaborării economice internaționale, la stimularea cooperării pe multiple planuri, în folosul și avantajul tuturor partenerilor, al progresului fiecărei țări, ăl cauzei colaborării și păcii în lume.

Și de S. deȘi Și magnetofoane, cea- mobilă ș.a.) din Bulgaria, Cuba,

ex- carac-

Convorbire realizată de 
Dan CONSTANTIN

sortimentele I

(Urmare din pag. I)

făcute eforturi întregul nostru pot și trebuie în procesul de ramurile eco-

sint tot fiecărei creșterea

Aspect din camera de comandă 
a Instalației amoniac IV din 
cadrul Combinatului de îngră
șăminte chimice „Azomureș" din 

Tîrgu Mureș.
Aurel PAPADIUC

lîîiiiîîinTiS

PRODUCȚIA FIZICĂ
I

realizată integral, la toate
acestui al patrulea an al cincinalului vor putea fi realizate integral. Concomitent, ținind seama că aproape o treime din sporul producției industriale urmează să se realizeze pe capacități noi. avem obligația să luăm toate măsurile pentru respectarea cu strictețe a graficelor de punere in funcțiune și de atingere a parametrilor proiectați la aceste obiective. în acest sens, sarcini deosebite revin metalurgiei, industriei chimice, precum și altor sectoare de bază ale industriei, în care peste 40 la sută din sporul producției din acest an se prevede a se realiza pe capacități noi.La începutul anului, valoarea fondurilor fixe în economia națională se ridica la 1 600 miliarde lei. Un calcul arată că, prin creșterea cu 1 la sută a indicelui de utilizare a mași- nilor-unelte, numai in construcția de mașini se poate obține suplimentar, in acest an, o producție de circa 3 miliarde lei. Sînt utilaje, mașini și instalații care fac parte integrantă din avuția noastră națională. Pentru crearea lor au fost substanțiale de către popor, eforturi care fructificate pe deplin producție, în toate nomiei.Cu aceeași stăruință și răspundere

este necesar să acționeze conducerile Întreprinderilor pentru folosirea rațională a forței de muncă, creșterea calificării tuturor lucrătorilor și folosirea rațională a timpului de lucru, în vederea realizării unei productivități corespunzătoare nivelului tehnic al industriei noastre. De fapt, potrivit planului, creșterea productivității muncii trebuie să contribuie cu peste 85 la sută la obținerea sporului de producție’ prevăzut pentru acest an. Iar calificarea din timp a muncitorilor, corelarea planului forței de muncă cu necesitățile reale ale producției, redistribuirea, potrivit nevoilor, a personalului existent la alte posturi de lucru și diminuarea continuă a ponderii lucrătorilor din activitățile administrative și auxiliare atțtea pîrghii la îndemîna unități economice pentruîn ritm susținut a productivității muncii, respectiv a producției fizice, în legătură cu acest aspect, secretarul general al partidului a subliniat in mod deosebit cerința extinderii lucrului la mai multe mașini, în paralel cu acțiunile de ridicare a calificării profesionale și de accentuare a policalificării întregului personal muncitor.La ora actuală In economie sînt zeci și zeci de întreprinderi în care

procesul de producție este automatizat sau semiautomatizat, du-se ritmuri înalte de producției fizice. Potrivit in prezent, fiecare minut i de lucru al personalului din industrie echivalează ducție de peste 6 milioane lei, circa două ori mai mare, comparativ cu 5 ani in urmă. în aceste condiții este evident că orice pierdere din timpul de lucru — fie ea chiar și numai de ordinul a cîtorva minute — diminuează sensibil nivelul producției fizice, că orice restanță devine greu de recuperat. Este un adevăr pe care întreaga muncă politico-edu- cativă a organizațiilor de partid trebuie să-l reliefeze pregnant, să-l înrădăcineze in conștiința' tuturor lucrătorilor. combâtîndu-se cu fermitate încălcarea ordinii și disciplinei in muncă. Pretutindeni, in toate întreprinderile, această activitate trebuie să se concretizeze in creșterea substanțială a producției fizice, astfel incit sarcinile de plan și angajamentele asumate in acest an hotăritor al cincinalului să fie îndeplinite la fiecare produs, la fiecare sortiment, ritmic, zi de zi, decadă cu decadă, lună de lună. iar restanțele, acolo unde au apărut, să fie neintîrziat lichidate, așa cum o cer interesele economiei naționale.

obținin- creștere a calculelor. din timpul productiv cu o pro- de

de la 
cărbune 
au fost 

muncii.

In articolul intitulat „Un șantier in avans, altul... in discuții cu proiectantul" („Scînteia" nr. 11 297) relatam despre stadiul lucrărilor de investiții la două obiective economice din orașul Strehaia : întreprinderea de armă- ■ turi industriale din oțel și întreprinderea pentru prelucrarea tulpinilor de in. După cum rezulta și din titlul • articolului, pe șantierul primei întreprinderi lucrările erau in avans, iar pe cel de-al doilea se înregistra o serioasă rămînere in urmă. întrucât se apropie termenele fixate pentru punerea în funcțiune a celor două capacități de nroductie. am revenit oe șantierele amintite pentru a vedea cum au evoluat, intre timp, lucrurile. Iată citeva din constatările făcute :Pe șantierbl întreprinderii de armături industriale din oțel, unde s-a pus in funcțiune la 31 martie a.c. o primă capacitate de 3 000 tone pe ah armături industriale era de așteptat <ca ritmul de șoare la cote s-au petrecut Constructorul maf ales pentru finalizarea lucrărilor pe completări aferente capacității puse în funcțiune, în mod deosebit la căile de acces, anexa teh- nico-socială, stația de compresoare, izolații la acoperișuri și altele. La centrala termică, stația de conexiuni și hala pentru turnătorie — care concură la finalizarea obiectivului — stadiile fizice prezintă la ora actuală mari rămîneri în urmă. Ca dovadă. pe luna aprilie, la construcții- montaj nu s-a realizat un volum de lucrări în valoare de peste 600 000 lei. Așadar, la acest obiectiv, avansul

de care vorbeam m luna decembrie s-a cam pierdut pe drum...’La întreprinderea pentru prelucrarea tulpinilor de in, bazinele de topire a inului sînt realizate in proporție de 52 la sută ; lucrările la stația de epurare și pentru decantarea aoe-
liza, la fața locului, a stadiului crărilor de pe aceste șantiere, fost prezenți toți factorii care contribuie la executarea celor două o- biective de investiții. Cu această o- cazie au fost din nou reamintite cauzele rămînerilor in urină : preda-

pentru recuperarea rammerilor urmă.La 10 zile după această analiză, apoi la încă un mini și, zile în pe cele interval de două din urmă două săptă- nou, cu cîteva ne-am deplasat șantiere. Ne aș-
Drobeta- la O.I.F. T.I.L.I.B.

• Hărnicia are strălucirea aurului — dovedesc minerii 
Lupoaia, care au extras, ieri, cea de-a 25-a rnie tonă de 
peste planul la zi • în unitățile industriale din Mehedinți 
elaborate peste 300 măsuri privind creșterea productivității 
Primele semne ale consistenței acestor măsuri : în patru luni plănui
productivității muncii pe ansamblul județului a fost depășit cu 3,5 la 
sută, pe această cale obținindu-se 90 la sută din sporul producție' 
industriale. Da, este adevărat că toamna se numără bobocii, dar 
primăvara cresc. • La „Progresul" Brăila specialiștii și muncilorii 
supun unui riguros tratament de slăbire toate produsele fabricate. 
Consumul de laminate pentru utilajele tehnologice a fost redus cu 
20—25 de kg pe tona de produs, iar la excavatoare economia de 
laminate se ridică la 1 000 kg la fiecare produs. Obișnuite să ridice 
din greu, excavatoarele slăbesc I • La rindul lor, forestierii vrîncem 
au sporit valoarea „aurului verde" cu 32 de lei la fiecare metru cub 
de lemn exploatat. Se spune că aici nici o surcea, nici un fir de 
rumeguș sau bucățică de coajă nu scapă de valorificare. Ar fi bine I 
• O premieră a industriei noastre electrotehnice: transformatorul de 
50 MVA, realizat la „Electroputere" Craiova: Acum noul născut 
craiovean își măsoară puterea la Combinatul de oțeluri speciale din 
Tîrgovlște. • Crește numărul întreprinderilor care anunță realizarea 
planului pe patru ani ai cincinalului. O ultimă veste de la tînăra 
întreprindere de garnituri de frină și etanșare din Rm. Sărat. Din 
secretul succesului amintim doar atît: aici, pe aceeași suprafață 
construită s-a realizat o producție dublă față de cea prevăzută. Ce 
înseamnă să poți frîna risipa de spațiu productiv I • Cea mai veche 
unitate a industriei noastre chimice — rafinăria „Ploiești" — se dove
dește a fi deosebit de receptivă la nou. Aplicind o seamă de măsuri 
de modernizare tehnologică, colectivul rafinăriei a depășit cu 12 la 
sută planul producției nete. încurajați de acest succes, rafinorii plo- 
ieșteni și-au suplimentat angajamentul anual la producția netă cu încă 
20 milioane lei. Curată tinerețe fără bătrînețe I ® întreprinderea 
„Tehnometal" din Timișoara, recent specializată și în fabricația 
de tractoare, a preluat producția de serie a tractorului V 445, destinat 
mecanizării largi a lucrărilor din vii. La toamnă, cînd vom 
gusta din noua producție de struguri, să ne gîndim și la cei care 
ușurează munca viticultorilor • La șantierul naval Galați a fost 
lansat un nou cargou — de 15 000 tdw. Vasul, cu înalt grad de do
tare, permite scurtarea duratei de staționare la dana de armare. în 
ce ne privește, îi urăm vînt bun la pupa ! ® Multe se pot spune des
pre maturitatea tinereții. Dar cel mai bine „vorbesc" faptele. Să le 
ascultăm cum sună ele la Filiași. Aici, tînăra unitate de motoare 
electrice a ajuns la o producție lunară de 500 bucăți, atingînd unul 
din parametrii care măsoară maturitatea economică • Aproape jumă
tate din producția unităților centralei industriale de mașini pentru 
industria ușoară o constituie produsele noi și reproiectate în acest 
cincinal. O performanță de categorie grea pentru industria ușoară I

execuție să se desfă- mai înalte. Lucrurile contrar așteptărilor, a acționat foarte lent

PE ȘANTIERE DIN ORAȘUL STREHAIA

Au avansat

lor tehnologice se află abia în faza de început ; partea de construcții și- instalații de la centrala termică prezintă o rămînere în urmă de aproape trei luni : corpul de fabricație este realizat în proporție de 65 la sută. Așa se face că deși pe șantier există mașini și utilaje în valoare de peste 17 milioane lei, sosite de luni zile, acestea nu pot fi montate.Date de ultimă oră dovedesc lucrările se desfășoară anevoios cele două șantiere. Bunăoară, cu lună în urmă a avut loc o
decă pe oana-

înapoi

rea cu întîrziere a proiectului de către Institutul de studii și proiectări de ' construcții pentru agricultură și industria alimentară, organizarea necorespunzătoare a activității pe șantiere de către constructori (Grupul de șantiere construcții industriale Dro- beta-Tumu Severin, Oficiul de îmbunătățiri funciare Mehedinți, T.I.L.I.B. București, întreprinderea „Vulcan" București), lipsa unor utilaje ș.a. Totodată, s-au întocmit, pe obiective și faze de lucrări, grafice

teptam să găsim o cu totul altă situație. Dar, în mod surprinzător, lucrurile nu erau schimbate aproape cu nimic în bine. Se muncea neorganizat, cu oameni puțini, unele utilaje promise de constructor încă nu a- junseseră pe șantier, volumul de lucrări realizate zilnic erau cu mult sub nivelul prevăzut. Nici gind ca forțele să fie suplimentate, așa cum se stabilise. Un exemplu: de la întreprinderea „Vulcan" București se aflau pe șantier doar... 5 (cinci) oameni. Nici cei de la Grupul de șan-

tiere construcții industriale Turnu Severin, nici cei de Mehedinți, nici cei de la București nu lucrau mai bine. Altfel spus, proiectanții, constructorii, precum și beneficiarii au notat sarcinile ce le aveau, s-au angajat și după aceea... au uitat ! Cum. de altfel, s-a întimplat și în alte rinduri. Trebuie înțeles însă că doar cu angajamente nu se pot recupera restanțele, nu se pot respecta termenele de dare în folosință a acestor noi capacități de producție : 30 noiembrie a.c. pentru întreprinderea de armături industriale din oțel și 30 iunie, tot în acest an. pentru întreprinderea de prelucrare a tulpinilor de in.La întreprinderea pentru prelucrarea tulpinilor de in, unele stadii fizice prezintă rămîneri în urmă de la 30 de zile pînă la 200 de zile. De la începutul anului și pină la această dată din întregul volum de lucrări prevăzut a se finaliza pmă la 30 iunie a.c. — dată la care obiectivul trebuie să intre în funcțiune la întreaga capacitate la total investiții. s-a realizat numai 28 la sută, iar la construcții-montaj 57 la sută.■ Restanțele înregistrate pot fi recuperate numai prin suplimentarea imediată a forțelor umane și mecanice. îmbunătățirea organizării muncii, prin prezenta activă a pro- iectanților pe șantiere. Se va produce oare revirimentul așteptat pe cele două șantiere ?Proiectanții, constructorii și beneficiarii au cuvîntul.
Vlrgiliu TĂTARU 
corespondentul „Scînteir

Viorel SALAGEAN

lina dintre cele mai tinere unități economice din județul Teleorman : 
Filatura de bumbac Alexandria
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Un strălucit pionier al tehnicii
A routine pururi deschis înnoirii...

O inițiativă artistică, literară, general-culturală care are conștiința de a reprezenta un Început, și-a căutat dintotdeauna strămoșii, s-a revendicat de la o tradiție. Omul Renașterii descoperind capodoperele Antichității devenea conștient de propriile sale capacități, se descoperea pe sine. Clasicismul își justifica ordinea și regulile prin marile modele ale antichității. Romantismul deschi- zîndu-se pentru lumea „goticului", a evului mediu, pentru tărimurile exotice, pentru folclor, pentru cultura populară in genere, a asimilat ceea ce îi venea din aceste surse, s-a inspirat din ele. In secolul nostru, școlile, curentele artistice și-au găsit și ele precursorii in trecut. Niciodată, poate, n-a fost mai dezvoltat, decit in acest secol, un anume simț istoric necesar oricărui creator, un simț care ne face să percepem nu numai caracterul trecut al trecutului, ci și actualitatea, prezența sa.Nimic din ceea ce valoros artistic s-a săvirșit vreodată pe pămînt nu ne este, nu ne poate fi străin. Aria culturală în care ne mișcăm, orizontul universului nostru spiritual este mai vast decît a fost în trecut. Sîntem deschiși, ca niște exploratori în cele ale spiritului, pentru a recepta semnale de pretutindeni și a le integra într-un cosmos al valorilor în permanentă expansiune. Știm că se poate comunica și e necesar să se comunice cu literatura universală păstrîndu-se o perspectivă istorică, citin- du-1 de pildă pe Sofocle ca pe contemporanul lui Pe- ricle, încadrat așadar in timpul său. Dar am început să înțelegem, spre deosebire de secolul trecut, că tot atît de necesară, ba poate chiar mai fecundă

este o comunicare cu trecutul, adoptindu-se o perspectivă actualizatoare, citi ndu-1, cu alte cuvinte, pe Sofocle ca pe contemporanul nostru. Nu-i mai vedem, prin urmare, pe clasicii literelor și artelor universale doar ca pe niște eminenți reprezentanți ai epocii lor, ci ca pe figurile tutelare ale timpului nostru, ca pe martorii unei esențialități umane prezentă atunci și acum și pururea.Undeva, pe rafturile unei biblioteci ideale, păstrăm acele cărți venerate către care, în orele clare ca și in ceasurile tulburi, îndoite, ale existenței noastre, ne îndreptăm pentru a afla, in paginile lor nu o dată străbătute, un sfat, un îndemn, putere, incitație la cugetare ori la faptă. Clasicii noștri sînt un fel de sfetnici de taină care ne vorbesc din luminoasa lor umbră, cu care conversăm, care ne petrec în viață. Unul din grămăticii tîrzii ai antichității, Aulus Gelius, a folosit se pare pentru intîia oară cu- vîntul classicus pentru ceea ce numea el „cohorta poeților și a oratorilor vechi, adică a scriitorilor de rangul întîi...“. Clasicitatea in această formulă se referă deci la eminență, la înalta demnitate a acelui prim rang al scriitorilor esențiali, al scriitorilor care — cum va spune mai tîrziu Rivarol — „fac gloria oricărei națiuni și care alcătuiesc biblioteca genului uman".Temeiul biliotecii noastre îl formează, fără îndoială, scrierile marilor clasici — români și străini. întrucît ne sînt ei (sau ne pot deveni ei) contemporani ? Nu vom uita, firește, deosebirile care s-au căscat în timp intre scrisul acelor oameni ai cuvintului din trecut și scrisul nostru. Nici chiar clasicii, care constituie pen

tru noi posibile modele ideale, nu trebuie să fie in- tirziați, transformați in idoli cărora să ne închinăm. Valorificarea moștenirii lor trebuie să fie făcută critic — ca și a oricărei tradiții a trecutului. Calitatea clasicului nu este aceea a unei conformații particulare, literatura clasicilor nu cultivă o valoare sau un grup de valori pururi aceleași. E o uriașă distantă între opere ferm recunoscute drept clasice — intre Iliada și Odiseea lui Ho-
Opinii de

Nicolae BALOTĂ

mer, Eneida lui Virgiliu, între Odele lui Pindar și Divina Comedie a lui Dante, între tragediile lui Shakespeare și cele ale lui Racine. Dar ceea ce apropie piscurile îndepărtate intre ele, ceea ce face din ele un unic masiv al clasicității este excelența lor. „Tot ce este excelent este eo ipso clasic" — afirma Goethe. în acest sens trebuie să înțelegem o teză călinesciană după care marea literatură este în fond aceea de stil clasic, iar ceea ce este măreț in romantism, în baroc aparține tot ținutei clasice.Raportată la o coordonată temporală, literatura clasicilor se revelează, concomitent, în perenitatea și in actualitatea sa. Operele clasice nu au doar o înaltă situație într-o cetate a literelor, ci și o prezență. Și, poate, această nemoarte a clasicului, această capacitate de a dura — în ambele sensuri ale acestui frumos cuvînt românesc — adică aere perennius, de a dura o lucrare din aramă nepieritoare — această infrîn-

gere a timpului este una, in esență, cu puterea de a germina in timp, de a deveni mereu actuală, prezentă. A fi clasic înseamnă a realiza un mod de existență. o desăvîrșire a valorilor în timp. A fi clasic nu inseamnă a fi conservatorul habotnic al unor valori odată propuse, nu inseamnă a cultiva epigonismul retrograd, ci a rămîne pururi deschis înnoirii.Există, oare, „clasici in viață" ? Trebuie, cred, să ne ferim de asemenea expresii care canonizează o împlinire mai mult sau mai puțin deplină, mai mult sau mai puțin desăvârșită. Există. desigur, scriitori eminenți ai timpului nostru, opere exemplare, caracteristice epocii și care, sperăm, vor înfrunta veacul. Dar a le proiecta într-un văzduh clasic, al modelelor eterne, este cel puțin ușuratic. Opera clasică devine prin virtuțile sale un asemenea model. Clasicitatea e vie cit timp acest model, canonul, rămîne neconstrîngător. Literatura clasicilor nu oferă o ta- bulatură de legi imperioase care apasă tiranic creația viitoare, ci o conste-' lație a valorilor care o înalță, o eliberează, o face să devină ceea ce este. Astfel, trebuie să lăsăm ca și timpul să-și facă opera sa, să selecteze din epoca noastră acele creații pe care le va socoti vrednice de a dura. Acestea vor dobindi în timp o demnitate „clasică" prin capacitatea lor de a germina in spiritele viitoare, de a le fecunda.Opera „clasică" răspunde imperativelor unui timp, dar este deschisă spre un viitor posibil. Literatura clasicilor ne îndeamnă spre un orizont deloc închis, apropiat prin toate calitățile ei care o fac „clasică" : prin rigoarea alcătuirii, prin luci

ditatea spiritului care a prezidat la crearea ei, prin lărgirea acestui spirit (împletire a apetitului cunoscător al științei cu acela creator al artelor), prin năzuința spre echilibru, spre armonie, spre plenitudinea valorilor, spre perfecțiune.O asemenea năzuință multiplă conduce spre clasicitate mai degrabă decît o simplă imitație epigonică a marilor opere clasice ale trecutului. Nu cred că (cu excepția unor epigoni) ar mai putea să apară în epoca noastră un neoclasicism imitator. în operele cele mai valoroase ale timpului nostru ne place să descoperim voința de construcție, de echilibru, de ordine caracteristică marii literaturi clasice. Nu simțim oare in noi vigoarea, pofta de construcție a marilor clasici, ziditori ai culturii, ai literelor și artelor române ? în această epocă a construcției, a edificării marilor valori identificăm semnele unei zări clasice, ale unui magnum opus humanum — cum spuneau cei vechi — ale unei mari opere umane, ce ne stă în față. Din generație în generație, de la dascălii Școlii ardelene la Heliade, de la Hasdeu la Pârvan. de la Odobescu la Blaga, de la Titu Maibrescu la E. Lovi- nescu și G. Călinescu a rămas în cultura noastră setea neistovită niciodată pe de-a-ntregul a unei Arcadii clasice. Iată o năzuință constructoare ce merită să fie continuată.Clasicii culturii române și universale sînt cu adevărat contemporanii noștri. Dar pentru ca să-i asimilăm, să-i merităm se cuvine să fim la înălțimea lor. Să comunicăm cu ei intr-un univers al valorilor perene și actuale.

construcțiilor din tara noastră
J »

125 de ani de la nașterea 
Ini Anghel Saligny

CRONICA SMfllNII 
internă 

si internațională
(Urmare din pag. I)

Teatrul de stat din Arad a atins punctul cel mai înalt al actualei sale stagiuni cu două piese politice — una în premieră absolută : Recurs la judecata de apoi de Constantin Cubleșan, iar cealaltă în premieră pe țară: Paiața de Rodolfo Usigli.între aceste din urmă piese, scrise pe meridiane diferite și oglindind realități fieloc asemănătoare, s-ar putea face totuși o a- propiere : fiecare in felul ei confruntă două atitudini politice — o politică a celor mulți și a progresului uman și una retrogradă, bestială, servind interese josnice ale unor clase condamnate de istorie. „Recurs la judecata de apoi", inspirată din actualitate, dezvăluie intr-un mod interesant felul cum concepțiile și pozițiile politice pot influența decisiv existența personală a oamenilor. Tema erorii judiciare, a unor încălcări ale legislației socialiste, corectată în numele principiilor de echitate ale societății noastre, a fost destul de des abordată în literatura ultimilor ani. Și nu întimplător, deoarece și în acest episod al istoriei contemporane s-a vădit e- locvent forța partidului și a orînduirii noastre socialiste de a înlătura ceea ce frinează mersul înainte, de a construi o lume a dreptății și a omeniei. Constantin Cubleșan tratează un aspect semnificativ al acestei problematici. „Recursul" zadarnic pe care personajul său Constantin- Dinu Florea îl adresează u- nei imaginare „judecăți de apoi" e tentativa unui culpabil de a poza in victimă, de a beneficia de o clemen

tă fără justificare. însă șantajul pe care el încearcă să-1 exercite întimpină opoziția (la început șovăielnică, din motive nu prea clare în text) a avocatului Manasia și mai ales refuzul demn al tinerilor crescuți in spiritul cinstei și al a-

el își confirmă talentul de a construi caractere credibile, în situații convingător teatrale, cu un dialog fluent. Intriga e însă puțin stufoasă, unele din ramificațiile ei sînt rezolvate fugar, dar punctul „tare" al autorului rămîne ciocnirea ideilor,

lui Manasia, și Iulian Copa- cea — un Florea rău, surescitat, Înverșunat in ranchiunele și mașinațiile sale aberante. Principalele roluri feminine sînt interpretate cu rigoare profesională de Olimpia Didilescu și Elena Drăgoi, iar din

Două piese 
politice 
pe scena Teatrului 

de stat din Arad

devărului. Fantomă a unui sistem social perimat — după cum il caracterizează unul din acești tineri —, Florea nu va găsi altă cale decit să dispară — și se sinucide. Conflictul, de real dramatism, prilejuiește (pe deasupra unor detalii neaprofundate pină la capăt) o edificatoare dispută de idei, respingerea fermă a egoismului și rapacității pe care viața nouă de astăzi le sancționează categoric, fără drept de apel.Cunoscut și apreciat prozator clujean. Constantin Cubleșan se află la cea de-a doua scriere dramatică ;

simțul polemic (remarcat și in prima sa piesă. „Provincialii"). Regizorul spectacolului arădean. Victor Tudor Popa, intuind exact calitatea esențială a textului. a pus accentul pe Înfruntarea etică și politică. Cu ajutorul decorului inteligent conceput de scenograful T. Th. Ciupe, regia a ridicat conflictul deasupra evenimentului diurn, reali- zind un bun spectacol- dezbatere. La cei doi poli ai antitezei au fost așezați doi actori cu marcată prezență'scenică, Liviu Măr- tinuș — grav, cumpănit, plin de autoritate in rolul

grupul tinerilor se remarcă Ion Petrache (Kuki) prin dezinvoltură și umor, și Ion Costea (Mircea).Piesa scriitorului mexican Rodolfo Usigli, expresiv tradusă de Manuela Cernat, relevă posibilitatea unui om fun- ciarmente onest de a se ridica, prin forța ideilor pe care și le însușește, de la impostură la un mare ideal. „Paiața" iși desfășoară acțiunea intr-o epocă de recul al revoluției mexicane și de creștere a reacțiunii. Satiră vehementă la adresa fariseismului politic al cercurilor extremiste de dreapta,

piesa e totodată un elogiu adus credinței șl devoțiunii față de o cauză revoluționară.Am văzut la Arad, in persoana actorului Eugen Tănase. un Cesar Ruble complex, cu o evoluție in- trutotul veridică, iar in rivalul său Navarro un interpret dur, tăios, precis — Ion Văran. Sugerat doar în text, Nebunul a devenit, in interpretarea lui Iulian Copacea. una din prezentele cele mai reliefate ale spectacolului. Dan Antoci a făcut din Miguel, fiul lui Rubio, un tinăr pasionat, refractar la minciună și ipocrizie, iar Ion Costea a realizat cu haz un Bolton caricatural, pe alocuri totuși prea șarjat. Grupul politicienilor — bine întruchipat in partea întii de Alexandru Fierâscu, Ion Ștefan Bardua, Hanibal Teodorescu, Teodor Vușcan și îndeosebi de Ion Petra- ehe, care compune un gea- lat abil, de o cruzime rece sub înfățișarea spilcuită — devine din păcate palid in partea a doua, cind intor- sâturile conflictului ar fi pretins reacții mai vii și mai nuanțate. în scenografia lui Mihai Mădescu, nu foarte specifică, in schimb perfect funcțională, regizorul Costin Marinescu a condus cu mină sigură echipa actoricească, a descifrat sensul și locul fiecărui personaj în acțiune și a convertit cuvîntul in imagine vizuală, in momente frumoase, cum ar fi acel dramatic final, cind fiul lui Rubio izbește disperat cu pumnii în cortina metalică, implacabil coborită peste lumea contradictorie a piesei.
Andrei BALEANU

Anghel Saligny este unul dintre întemeietorii ingineriei românești și totodată un înaintaș al științei și tehnicii mondiale, remarcabil îndeosebi prin soluțiile noi in proiectarea și executarea construcțiilor. Profesor de poduri la Școala națională de poduri și șosele și organizator al.acestei școli, membru al Academiei Române și președinte al ei, fondator al societății „Politehnica". Saligny a militat timp de o jumătate de veac pentru a lăsa patriei o operă valoroasă, durjabilă.S-a născut la Șerbănești, județul Vrancea, in 1854. A urmat școala primară și gimnaziul la Focșani și a continuat studiile secundare și superioare în Germania, obținind diploma de inginer in 1874. După întoarcerea in țară, în anul 1875. a fost numit inginer in serviciul de poduri și șosele. Participind la construirea liniei ferate Ploiești — Predeal, a desfășurat o intensă activitate, punind in evidentă marea sa putere de muncă și deosebite aptitudini tehnice. După terminarea acestei lucrări, in anul 1880. i s-a Încredințat executarea liniilor ferate Adjud — Tg. Ocna și Bir- lad — Vaslui. Numit șef al serviciului nou creat de poduri de cale ferată, a proiectat și construit numeroase poduri metalice in locul celor necorespunzătoare, executate de firme străine.în perioada 1884—1889 activitatea sa inginerească s-a remarcat în alt domeniu al construcțiilor : realizarea ciocurilor și antrepozitelor din porturile Brăila și Galați. Lucrările erau deosebit de dificile, deoarece Dunărea avea la Brăila 30 de metri adincime sub etaj, iar terenul pentru fundație era fragil pe ambele maluri. Soluțiile lui noi, ingenioase au asigurat reușita lucrărilor. Fapt remarcabil, la construirea silozurilor a folosit, pentru prima dată în lume, betonul armat în realizarea celulelor de depozitare. Din acel moment a început să fie utilizat betonul armat la executarea construcțiilor în țara noastră.Inginer patriot, cu nestrămutată încredere în iscusința și puterea de muncă a inginerilor români, a stimulat inițiativa acestora și le-a încredințat responsabilități profesionale, îndrumîndu-i să-și perfecționeze cunoștințele și dezvoltindu-le simțul datoriei. în acest mod a adus o contribuție covîrșitoare la formarea corpului tehnic român, operă valoroasă și nepieritoare, ca și minunatele sale lucrări din oțel și din piatră. Prestigiul dobindit de inginerii din țara noastră, datorită în mare măsură activității lui Saligny, a determinat guvernul să le încredințeze sarcina proiectării liniei Fetești — Cernavodă, inclusiv a podurilor ei. Pentru această lucrare se desfășuraseră, timp de șase ani, concursuri interna

ționale. dar toate s-au soldat cu insuccese. In anul 1887. la virsta de 33 ani, i s-a cerut lui Saligny să execute această lucrare, iar podul peste Dunăre avea să devină opera sa admirabilă din punct de vedere tehnic și estetic, lucrare de mindrie națională. Ilustrul constructor a întocmit proiectul, folosind cunoscuta-i soluție originală, numai cu ingineri români, o mare parte fiind foști elevi ai Școlii naționale de poduri și șosele. La 26 septembrie 1895 cel mai măre pod din Europa in acea vreme era terminat. Un tren format din 15 locomotive a „zburat" cu 80 km pe oră deasupra valurilor Dunării în uralele mulțimii. In primul tren care a traversat Dunărea s-a aflat si inginerul A. Saligny. „Acum cele două maluri se împreună totdeauna — ■scria Alexandru Vlahuță — sub măreția acelui arc de triumf închinat bătrinului Danubiu de oo- porul, care atitea veacuri a luotat cu el și de atitea ori și-a amestecat singele in undele lui...".Saligny s-a evidențiat in anii următori ca strălucit organizator și specialist constructor al portului Constanța, al altor căi de comunicație și lucrări de îmbunătățiri funciare. Instalațiile pentru depozitarea petrolului, magaziile și silozurile de cereale din portul Constanța, lucrările de punere in valoare a zonelor inundabile ale Dunării, cele pentru dezvoltarea navigației fluviale reprezintă strălucite realizări ale geniului său tehnic, contribuții valoroase la dezvoltarea din punct de vedere tehnic a țării noastre, in acel timp.Opera sa continuă astăzi — evident, în ritmurile și amploarea proprii construcției noastre socialiste. Progresul economic, realizat îndeosebi în ultimul deceniu, a transformat întreaga țară într-un vast șantier de construcții. Mari platforme industriale, magistrale moderne de drumuri și căi ferate, impresionante amenajări hidroenergetice și portuare, noi centre urbane cu sute de mii de apartamente și remarcabile dotări social-culturale, mari lucrări agrozootehnice și de îmbunătățiri funciare pun in evidență munca neobosită, și priceperea constructorilor de azi angajați eroic împreună cu întregul popor pentru progresul și prosperitatea patriei. Un nou pod a legat trainic malurile dobrogene la Giur- geni — Vadul Oii, altul, în curs de execuție, le va lega la numai 80 metri distanță de podul lui Saligny. împlinirea a 125 de ani de la nașterea sa este un prilej de cinstire a activității aceluia ce și-a dedicat viața cu pasiune și dăruire științei și tehnicii construcțiilor din tara noastră și. totodată, un luminos exemplu pentru noile generații de constructori.
Prof. dr. inq. Dan GHIOCEL 
rectorul Institutului de construcții 
București

tv
DUMINICĂ 13 MAI

PROGRAMUL 1
8.40 Tot înainte !
9,25 Șoimii patriei
9.35 Film serial pentru copii

10.00 Viața satului
11.30 Pentru căminul dumneavoastră
11.45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13.05 Album duminical ’
15.40 Șah mat în... 15 minute !
15,55 Film serial : Dickens la Londra.
16.50 Reportaj TV : Chemarea
17,10 Telesport
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Față-n față la varietăți
20.05 Meridianele cîntecului și dansului
20.20 Film artistic : Din rațiuni de stat.
21.45 Telejurnal

PROGRAMUL 2
10,00 Concert educativ
11.45 Teleșcoală
12.30 închiderea programului
19.00 Telejurnal
.19.20 Telerama
19.50 Desene animate

20.20 Clubul tineretului
21.00 Dătători de școli și datini
21.25 Bijuterii muzicale

LUNI 14 MAI
PROGRAMUL 1

16,00 Emisiune în lim,ba maghiară
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.30 Panoramic
20.00 Roman-f oi leton : Poldark
20.55 Orizont tehnico-științific
21.25 Cadran mondial
21.45 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 Selecțiuni din emisiunea „întîlni- 

rea de sîmbătă seara"
16.20 ..Digul", Reportaj
16.35 Muncitorești voințe, unite într-un 

gînd. Emisiune de versuri
16.45 Cîntece și jocuri populare
17.10 Cenaclul tinerilor muncitori și 

elevi din municipiul Giurgiu
17.40 Pe coordonatele dezvoltării
18.00 în alb și negru
18.50 1 001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 Film serial pentru copii
19.55 Seară de operă : ,,O noapte fur

tunoasă" de Paul Constantinescu.
20.45 Un fapt văzut de aproape
21,05 Telex
21.10 Film serial : în spatele ușilor în

chise. Reluarea episodului 1.0

• ADNOTĂRI • ADNOTĂRI • ADNOTĂRI • ADNOTĂRI • ADNOTĂRI

O competiție de larg interes 
fără ecoul cuvenitSub auspiciile Festivalului național „Cin- tarea României" s-a desfășurat la București nu de mult faza zonală a concursului de interpretare pe specialități, concurs ce a reunit peste o sută de tineri interpreți — anterior selecționați in etapele locale, tineri provenind din liceele de invâțămînt muzical-ar- tistic din București, Brașov, Constanța, Craiova, Pitești și Ploiești. O notă specială : din cele 78 de distincții acordate de juriile diferitelor specialități, 56 au revenit reprezentanților Liceului de artă „George Enescu" din Capitală. întreaga desfășurare a acestei mani

festări devenite tradiționale a evidențiat de fapt valorile semnificative din rîndurile celei mai tinere generații de interpreți, generație care în anii următori va prelua importantele sarcini ale artei noastre muzicale. Față de amploarea și importanța acestei competiții, ecoul ei a fost cit se poate de modest. Au lipsit reprezentanții instituțiilor muzicale — ai orchestrelor de muzică, ai liceelor de muzică din orașele sus-amintite, criticii de specialitate. Nu s-a împlinit acel dorit schimb de experiență intre muzicieni, pedagogi și organizatorii vieții de concert. Ar fi

fost de dorit ca filarmonica bucureșteană. în colaborare cu Radio- televiziunea ' română, să popularizeze desfășurarea, rezultatele, dat fiind faptul că instituțiile muzicale de concert. întreaga noastră viață cultural-artistică sint beneficiarii de mîine ai tinerelor valori interpretative pe care astăzi le ocrotește și le cultivă școala. Să nu uităm că acel cunoscut dicton enunțat cu zeci de ani in urmă de Dumitru Kiriac — „Soarta muzicii românești în școală se hotărăște" — își sporește actualitatea.
Smaranda 
OȚEANU

imediat fără o preocupare deosebită pentru valoarea in sine — așa cum arătau lucrările e- ditate in această colecție in primii ei ani de existență — B.P.T. s-a identificat tot mai mult în excepționala ei longevitate și continuitate cu Însăși ideea de valoare și calitate în literatură. Cu deosebire seria nouă inaugurată în 1960 cu

„Poeziile" lui Emines- cu s-a străduit din toate punctele de vedere, de la valoarea textului și a aparatului critic pînă la forma grafică, să justifice și să consolideze un prestigiu incontestabil și binemeritat. In a- cești ani au fost tipărite opere fundamentale ale culturii românești și universale în tiraje aproape inima

ginabile cu ani în urma.între numărul 1 și numărul 1 000, ambele închinate genialei opere eminesciene. Biblioteca pentru toti a făcut un serviciu major culturii române și tocmai locul ei aparte în difuzarea valorilor perene ii creează pe mai departe obligații sporite.
Emil VASILESCU

Inițiativă editorială

De la 1 la 1000„Biblioteca pentru toți" a ajuns în noua sa serie la impresionantul număr de o mie de titluri. Moment jubiliar de excepție nu numai pentru făurarii ei, lucrătorii editurii Minerva, ci și pentru întreaga obște

de cititori ai României, deprinși de multe decenii să guste literatura de calitate mai cu seamă prin lucrările apărute in această colecție. Istoria colecției este lungă și o bună parte din drumul ei in conștiința citito

rului se asociază cu e- ditarea celor mai importante lucrări din patrimoniul national și universal. De la o simplă ediție de buzunar, ieftină, trasă pe hirtie de ziar, adăpostind sub emblema ei cu deosebire lucrări de» succes

Piese într-un act și chiar scrieri dramatice mai întinse, publicate integral ; substanțiale interviuri cu dramaturgi români importanți, precum D. R. Popescu și Teodor Ma- zilu, însoțite de inci- tante eseuri asupra operei lor ; exegeze și „restituiri" aparținînd lui George Călinescu, Petru Comarnescu (text inedit), fragmente din estetica lui Gordon Craig și Artaud (la rubrica „Meridiane culturale") ; studii de semiologie șl fișe de dicționar teatral, grupaje de materiale consacrate unor autori interesant!, mai puțin cu- noscuti la noi și incluși

în repertoriul actualei stagiuni (precum Cari Zuckmayer. autorul „Căpitanului din K6- penick"), recenzii ale celor mai noi apariții, cărți românești consacrate dramaturgiei și artei - spectacolului ; panoramice — fotografice — asupra vieții teatrale românești. Nu, nu este vorba de un număr special consacrat Thaliei de o revistă de cultură cunoscută. Nu e vorba nici măcar de ansamblul preocupărilor de teatru ale vreuneia din revistele noastre de cultură, pe — să zicem — durata unul an : publicațiile sus-amintite sînt încă destul de puțin generoase cu do

meniul în discuție, a- cordindu-i un spațiu și o deschidere cu mult mai modeste.Materialele la care ne-am referit pot fi citite într-un bogat, elevat și foarte frumos Caiet al Teatrului National din Iași. Alcătuit de secretariatul literar (redactori :Mircea Filip și Val Condurache) și inclu- zind in colegiul de redacție deopotrivă creatori de teatru și teoreticieni literari, „Arlechin", seria nouă (acesta este titlul caietului), reprezintă, prin ținuta sa remarcabilă, o inițiativă editorială de valoare.
Natalia STANCU

Descoperire arheologică încă... 
nedescoperităîn cartierul „Dunărea- din Galați, intre blocurile D13 și Die de pe strada Oțelarilor nr. 5—7. se află o groapă. Adincă de 1—2 metri, cu diametrul de vreo 20 de metri. La o primă vedere s-ar părea că respectiva depresiune nu este altceva decit o urmă lăsată de șantierul de locuințe din apropiere. Nimic mai neadevărat, deoarece aici se află un monument istoric și de artă. Da, ați citit bine ! în ciuda faptului că respectiva groapă prinde să aibă aspectul unei rampe de colectat resturi menajere, ea adăpostește, la numai jumătate de metru in adincime, un cavou roman din secolul al IV-lea e*n. Despre această descoperire ziarul „Scînteia" a menționat în ianuarie 1975. Reamintim cîteva date legate de aceasta. Construcția — lungă de 12 metri și lată de nouă metri, cu pereți din piatră și cărămidă, ziduri ce ating pînă la 1,70 m

grosime — a fost depistată cu ocazia t- îectuării unor lucrări de excavații în zona amintită. Cercetările efectuate aici au dovedit importanța ce o prezintă acest cavou roman pentru atestarea prezenței romanțlor în sud-es- tul Moldovei de astăzi după retragerea aureliană, construcția de care amintim fiind prima de acest tip descoperită și păstrată la nord de Dunăre. Fiind sesizată, la timpul respectiv, asupra importantei descoperiri, direcția de specialitate a Consiliului Culturii șl Educației Socialiste, prin adresa 5 744 din 13 iunie 1975, recomandă restaurarea și punerea in valoare a monumentului, indi- cind și modalitățile practice de acțiune. La institutul de proiectări al județului s-au făcut și refăcut proiecte de execuție a unei construcții de protecție, astfel incit mo- numetul să poată fi pus în valoare și vizitat.

Totuși, în pofida tuturor intențiilor bune, a deciziilor luate in sensul restaurării sale, cavoul roman continuă să fie acoperit, pe fundul acelei gropi de care aminteam la început, locul ca atare incepind să distoneze cu ordinea și curățenia ce prind să se instaureze în cartierul respectiv. Locuitorii cu care am discutat, cetățenii din cartier — in bună măsură, oameni ai muncii de la Combinatul siderurgic Galați — iși exprimau părerea că, printr-un efort comun (al consiliilor populare județean și municipal, al unităților economice gălățene, al cetățenilor orașului), acest monument de valoare ar putea fi cu adevărat descoperit și pus in valoare, poate chiar în cursul acestui an, adică la mai bine de patru ani de la prima sa descoperire...
Dan PLAEȘU 
corespondentul 
„Scînteii"

nerilor, al cauzei colaborării, progresului și păcii.
In consens 

cu aspirațiile de progres 
ale tuturor națiunilorPrezența României pe planul vieții internaționale, in această săptă- mină, a fost puternic ilustrată de programul de măsuri pentru - edificarea noii ordini economice, prezentat în Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu adresat celei de-a V-a sesiuni a Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare, care a debutat luni la Manila. Amplul ecou generat in rindul participantilor la acest forum, ca și in cercurile politice și de presă din intreaga lume, de propunerile cuprinse in mesaj vine să sublinieze, o dată mai mult, interesul și aprecierea de care se bucură pe plan internațional activitatea perseverentă a României socialiste. a președintelui ei. consacrată lichidării subdezvoltării, făuririi unor relații interstatale noi, întemeiate pe'deplină egalitate și echitate, cauzei progresului tuturor națiunilor, în declarațiile făcute de personalități marcante ale vieții politice și economice din diferite țări, in comentariile presei se reliefează caracterul realist și constructiv al propunerilor românești, ele inscriindu-se pe linia intereselor și aspirațiilor întregii omeniri. De altfel, dezbaterile generale din cadrul sesiunii U.N.C.T.A.D. evidențiază o largă convergență intre propunerile prezentate de țara noastră și preocupările celorlalte țări in curs de dezvoltare pentru restructurarea relațiilor economice. pentru lichidarea gravei anomalii pe care o constituie actuala împărțire a lumii in bogati și săraci.Din agenda acestei săptămini consemnăm, de asemenea, deschiderea lucrărilor Congresului al XXIII-lea al P.C.F., eveniment de o deosebită însemnătate in viața politică a Franței. Mesajul adresat de C.C. al P.C.R.. prezența unei delegații a partidului nostru la lucrările forumului comuniștilor francezi dau expresie sentimentelor de solidaritate ale comuniștilor români, ale oamenilor muneii din țara noastră cu P.C. Francez, a cărui activitate intensă și multilaterală consacrată apărării drepturilor și intereselor fundamentale ale clasei muncitoare, ale întregului popor francez o urmăresc cu profund interes și simpatie. în spiritul aceleeași politici de solidaritate cu toate partidele comuniste și muncitorești, partidul nostru a adresat un mesaj prietenesc de salut celui de-al Vll-lea Congres al P.C. din Salvador, care iși desfășoară lucrările in aceste zile.în același timp, prezenta in tara noastră in cursul acestei săptămini a unor personalități de seamă din diverse țâri ale lumii — intre care lordul primar al Londrei, secretarul general al Partidului Liber Democrat din R.F.G.. ministrul comerțului exterior al Italiei, secretarul apărării naționale al Mexicului — primirea lor de către președintele Nicolae Ceaușescu vin să întregească tabloul unei intense activități consacrate dezvoltării relațiilor de colaborare cu toate statele, indiferent de orîn- duirea socială, in folosul cauzei progresului și destinderii in lume.

Probleme majore 
în atenția opiniei 

publiceAtenția opiniei publice internaționale a fost reținută, de asemenea, in aceste zile de anunțarea încheierii unei înțelegeri de principiu intre Uniunea Sovietică și S.U.A. privind problemele de bază ale viitorului acord de limitare a armamentelor strategice (S.A.L.T. JI) — eveniment căruia ii consacram in numărul de azi un comentariu distinct.O altă problemă importantă care preocupă in mod deosebit opinia publică internațională o constituie situația din Orientul Mijlociu. Evoluțiile din ultimul timp, inclusiv recrudescența acțiunilor armate in Liban, vin să sublinieze imperativul soluționării globale a conflictului, care să ducă la realizarea unei păci juste și durabile, prin retragerea Israelului din toate teritoriile arabe ocupate in urma războiului din 1967, rezolvarea problemei poporului palestinian pe baza dreptului său la autodeterminare — inclusiv la constituirea unui stat palestinian independent. Aceasta este poziția consecventă a României, exprimată cu claritate in toate împrejurările, poziție reafirmată in aceste zile, cu ocazia primirii de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a tovarășului I Khaled El-Hassan, membru al Consiliului Național Palestinian, membru al C.C. al „Al Fatah".
Sezon electoral 

în Europa occidentalăPentru multe țări din Europa occidentală viața politică se desfășoară în prezent sub semnul confruntărilor electorale. La scurt timp după alegerile generale din Marea Britanle, a fost rindul austriecilor să se prezinte la urne pentru a desemna componența noului parlament, iar italienii sint in plină campanie pentru alegerile anticipate impuse de criza politică intervenită la inceputul a- cestui an. Totodată. în toate cele nouă țări membre ale Pieței comune au loc intense pregătiri in vederea alegerilor pentru „Adunarea comunitară". asa-zisul parlament vest-eu- ropean. programate a avea loc peste cîteva săptămini. Campaniile electorale in toate cazurile amintite s-au desfășurat și se desfășoară pe fundalul unor dificultăți economice in creștere, accentuate de criza energetică mondială.Desigur, acest sezon electoral oferă un tablou multiform ; rezultatele consultărilor diferă de la o țară Ia alta. în Anglia, partidul laburist, după cinci ani de guvernare, a fost înfrint de partidul conservator; in Austria, opțiunea electoratului a fost net exprimată în favoarea partidului socialist, care a obținut cea mai importantă victorie din perioada postbelică. Dincolo insă de rezultatele concrete, de opțiunile pentru un partid sau altul, aceste consultări, ca și campaniile în curs de desfășurare, evidențiază voința electoratului de a se adopta măsuri în direcția intereselor largi populare, de a se acționa în vederea consolidării cursului spre colaborare, destindere și pace pa plan internațional.
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DECRET PREZIDENȚIAL
privind măsuri pentru rentabilizarea 

unor bunuri de consum alimentare

Cronica zilei
Primiri la C.C. al P.C.R.

In conformitate cu prevederile planului cincinal, care stabilește că indicele prețurilor cu amănuntul și tarifelor să fie la sfîrșitul anului 1930 de 105—106 la sută, urmează a se efectua unele majorări de prețuri la anumite bunuri de consum alimentare în vederea rentabilizării acestora.Majorările de prețuri prevăzute în prezentul decret influențează indicele prețurilor cu amănuntul și al tarifelor pentru populație, pe anul 1979, eu 0.3 la sută, asigurînd în continuare caracterul de stabilitate a nivelului general al prețurilor.Majorările de prețuri prevăzute în prezentul decret nu afectează realizarea integrală a programului de ridicare a nivelului de trai al populației, adoptat de Conferința Națională a partidului, care prevede creșterea retribuției reale, pină la sfîrșitul anului 1980, cu circa 32 la sută.De asemenea? modificările de prețuri vor conduce la eliminarea pierderilor ce se înregistrează la unele produse, la stimularea unităților economice de a fabrica sortimentele de mărfuri solicitate de populație și de a îmbunătăți continuu calitatea produselor și vor contribui, totodată, la asigurarea condițiilor de aplicare a autogestiunii și autofinanțării întreprinderilor.In acest scop.Președintele Republicii Socialiste România decretează:Art. 1. — Cu începere de la 14 mai 1979, se majorează prețurile cu amănuntul, în limitele indicelui prețurilor cu amănuntul și tarifelor stabilite prin plan, la unele grupe și subgrupe de produse, după cum urmează :a) conserve de legume și fructe ;b) unele sortimente de conserve și semiconserve de pește și produse din peste ;eî iele sortimente de produse za- har< sg cum sint : rahat simplu, halva sirKplă, surogate de cafea, jeleuri de fructe ;d) plante și ceaiuri medicinale și aromatice ;e) nuci în coajă.Prețurile cu amănuntul la produ-
*) Anexele se publică in Buletinul 

Oficial al Republicii Socialiste Româ
nia

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Măsuri temeinic fundamentate economic,
în interesul dezvoltării producției și îmbunătățirii

I
• •

din legume și fructe, unele de produse zaharoase, ceaiuri medicinale și ș.a., in vederea ren- acestora. Sînt măsuri concor- adoptate de

Decretul privind măsuri pentru rentabilizarea unor bunuri de consum alimentare, care este dat astăzi publicității, se înscrie in ansamblul preocupărilor actuale din economia noastră, orientate, deopotrivă, spre creșterea eficienței întregii activități productive, sporirea și diversificarea, pe baze economice, a producției și Îmbunătățirea continuă a aprovizionării populației. Cum se desprinde limpede din decret, in conformitate cu prevederile planului cincinal — care stabilește că indicele prețurilor cu amănuntul și al tarifelor să fie la sfîrșitul anului 1980 de 105—106 la sută — vor fi aplicate, incepind cu 14 mai a.c., unele majorări de prețuri la anumite bunuri de consum alimentare — unele sortimente de conșerve de pește și produse pește, de sortimente plante și aromatice tabilizării ce se stabilesc în deplină danță cu hotărîrlle conducerea partidului, referitoare la asigurarea, în permanență, a unui riguros control asupra prețurilor, în general, și asupra prețurilor bunurilor de consum, în special, pentru a nenține indicele prețurilor în li- ■itele stabilite prin plan.Aceste măsuri se înscriu firesc pe linia hotărârilor Congresului al XI-lea al partidului de a asigura o corelare permanentă, realistă și judicioasă intre cheltuielile materiale și nivelul productivității muncii, adică intre cheltuielile de producție efective și prețurile cu care se desfac mărfurile. Cu atît mai mult putem înțelege necesitatea măsurilor adoptate, dacă avem in vedere cerința stimulării colectivelor din sectoarele producătoare de bunuri de consum, din celelalte ramuri ale economiei pentru a realiza produse de calitate superioară, diversificate și in cantități tot mai mari, pentru satisfacerea, în condiții tot mai bune, a nevoilor sporite ale populației. în contextul aplicării generalizate a noului mecanism economico-financiar, a întăririi autogestiunii și autofinanțării întreprinderilor, modificările de prețuri vor conduce la
• AERUL TAIE OȚE

LUL. Oameni de știință de la Institutul de aviație din Harkov (U.R.S.S.) au creat o mașină specială care taie cu cea mai mare ușurință laminatele din oțel. Instrumentul de tăiere este împins spre piesa care trebuie tăiată cu ajutorul unui piston cu aer comprimat. Cuțitul este aplicat cu mare viteză pe piesa de metal pe care o taie cu deosebită precizie. Mașina a fost testată cu bune rezultate în diferite întreprinderi din Uniunea Sovietică.
• DEPRINDEREA 

ÎNOTULUI ÎNAINTEA 
MERSULUI. Bazinul de înot al institutului sportiv din Koln este frecventat în fiecare sîmbătă de „loturi" de... sugari în vîrstă de numai două sau trei luni, care se simt în largul lor m 

sele prevăzute la alineatul 1 se majorează în medie cu 32,8 la sută.Pe grupe și subgrupe de produse, procentele medii de majorare a prețurilor cu amănuntul sînt cele prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2.Art. 2. — în vederea stimulării preluării borcanelor din sticlă, începînd cu data de 14 mai 1979, populația va primi la predarea acestora către unitățile comerciale prețuri majorate in medie cu 80 la sută.Ministerul Comerțului Interior, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor lua măsuri pentru achiziționarea de la populație a borcanelor din sticlă, contra numerar sau schimb de marfă, prin toate centrele de achiziție și unitățile care desfac^ mărfuri ambalate în borcane, precum și pentru introducerea cu prioritate în circuitul economic a borcanelor recuperate.Art. 3. — Ministerul Comerțului Interior și celelalte organe centrale coordonatoare ale desfacerii mărfurilor, cu acordul Comitetului de Stat pentru Prețuri, vor stabili prețurile cu amănuntul pe sortimente cu respectarea procentelor medii de majorare prevăzute in anexele nr. 1 și nr. 2.Art. 4. — Cotele de rabat comercial la unele grupe de produse se modifică în mod corespunzător, potrivit anexei nr. 3.Art. 5. — La bunurile de consum ale căror prețuri cu amănuntul și cote de rabat comercial se modifică potrivit prevederilor prezentului decret, ministerele, celelalte organe centrale și locale producătoare vor stabili noi prețuri de producție la nivelul rezultat prin scăderea rabatului comercial din prețurile cu amănuntul.Pentru produsele destinate exportului care se produc in condiții diferite de rețetă de fabricație, consumuri specifice și ambalaj față de produsele similare livrate fondului pieței, prețurile de producție se vor stabili de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare cu acordul Comitetului de Stat pentru Prețuri.Art. 6. — La produsele care incorporează materii prime ale căror pre

eliminarea pierderilor ce se înregistrează la unele produse, vor permite așezarea activității productive in unitățile respective pe principii economice, astfel încît fiecare colectiv de oameni ai muncii să poată crea și livra producții competitive, cu o eficiență economică superioară.Referindu-ne concret la unele prevederi din decret, relevăm că majorările de prețuri prevăzute influențează indicele prețurilor de vînzare cu amănuntul și al tarifelor pe anul 1979 cu numai 0,3 la sută, asigurînd deci, cu consecvență, stabilitatea prețurilor. După cum s-a anunțat, în țara noastră, în primii trei ani ai cincinalului, indicele prețurilor a evoluat sub limita planificată, deși pe plan mondial, într-o serie de țări, criza economică și puternicele fenomene inflaționiste provoacă serioase perturbații în viața economică, ducînd la o creștere puternică a prețurilor și afec- tind simțitor veniturile maselor largi ale populației. Așa cum a subliniat conducerea partidului, în economia noastră prețurile vor evolua în permanență, sub un strict control, în deplină concordanță cu prevederile planului, cu cerințele asigurării unei circulații bănești sănătoase.Decretul precizează că majorările de prețuri nu afectează nicidecum realizarea integrală a Programului dc ridicare a nivelului de trai al populației adoptat de Conferința Națională a partidului. Potrivit acestui program, creșterea retribuției nominale a oamenilor muncii in acest cincinal este de 40—42 la sută, iar, ca urmare a evoluției planificate a prețurilor, retribuția reală — ceea ce rămîne după ce s-au acoperit cheltuielile determinate de anumite creșteri planificate ale prețurilor — va fi de circa 32 la sută. Adică o creștere cu 12 la sută mai mare decit s-a prevăzut inițial in planul cincinal. Cît privește realismul acestor prevederi referitoare la creșterea continuă a nivelului de trai al populației, este concludent faptul că prin măsurile luate pină acum retribuția reală a personalului muncitoi; a sporit, in primii trei ani ai cincinalului actual, cu 21,4 la sută, deci mai mult decit se prevăzuse inițial pe ansamblul
apa călduță, înoată, se zbenguie și chiar efectuează scufundări. Psihologii și profesorii de înot care se ocupă de copii nu vor să facă din aceștia sportivi de performanță, ci pur și simplu să-i învețe înotul înainte ca teama de apă să pună stăpînire pe ei, bebelușii pînâ în 6 luni avînd un reflex respiratoriu care-i ferește de primejdiile pătrunderii lichidelor in plămini (respirația se blochează automat atunci cînd apa pătrunde pe nas sau pe gură). Din cercetările întreprinse de psihologii din Koln, timp de doi ani, asupra unui mare număr de copii preșcolari, a reieșit că toți cei care au luat contact cu piscina de la vîrsta de trei luni sînt mai curajoși, mai activi, mai independenți, cu o putere de concentrare mai mare, mai sociabili. înotul deprins înaintea mersului contribuie deoi la dezvoltarea fizică și intelectuală a copiilor. 

țuri cu amănuntul se majorează potrivit prezentului decret, ministerele, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor lua măsuri pentru reducerea costurilor și asigurarea rentabilității produselor.în situația în care reducerea costurilor nu acoperă majorarea prețurilor la materiile prime, se vor stabili la aceste produse, în termen de 10 zile de la data aplicării prezentului decret, noi prețuri cu amănuntul rentabile, influențate numai cu diferența de preț la materia primă, de către Ministerul Comerțului Interior și alte organe centrale la produsele la care prețurile cu amănuntul au fost stabilite de către acestea, precum și de comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București pentru sortimentele ale căror prețuri cu amănuntul au fost stabilite pe plan local.Art. 7. — Limitele maxime de prețuri pe grupe și subgrupe de produse, în vigoare la data prezentului decret, se modifică în conformitate cu noile prețuri cu amănuntul stabilite potrivit art. 1. Ministerele și celelalte organe centrale coordonatoare ale desfacerii mărfurilor sau principale producătoare vor aplica noile limite maxime de prețuri cu acordul Comitetului de Stat pentru Prețuri.Art. 8. — Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Comerțului Interior și celelalte organe centrale, precum și comitetele Executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor prezenta Consiliului de Miniștri, în termen de 30 zile de la data prezentului decret, propuneri de modificare a indicatorilor de plan economici și financiari cît și in volumul și structura bugetului de stat pe anii 1979 și 1980 cu acordul Comitetului de Stat al Planificării și Ministerului Finanțelor.Art. 9. — Prevederile cuprinse în articolele 7, 9, 11 și 13 din Decretul prezidențial nr. 78 din 2 martie 1979 se aplică și produselor ale căror prețuri cu amănuntul se majorează potrivit prezentului decret.Art. 10. — Anexele nr. 1—3 (*) fac parte integrantă din prezentul decret.

. retribuției reale limpede că ase- de majorare a fost evaluate și încă la fundamen-

către unitățile să beneficieze în medie, cu spuneam, una

cincinalului (20 la sută). Dispunem, așadar, în continuare de toate condițiile pentru a realiza în întregime, pină la sfîrșitul cincinalului actual, creșterea stabilite. Este menea măsuri unor prețuri au luate in calcul i tarea sarcinilor economice in acest cincinal.Pentru a stimula participarea activă a populației la acțiunea de bună gospodărire a resurselor materiale ale economiei, prin același decret s-a stabilit ca la predarea borcanelor din sticlă comerciale, cetățenii de prețuri majorate, 80 la sută. Este, cum din măsurile cu o semnificație mai largă, menită să stimuleze spiritul gospodăresc al cetățenilor pentru recircularea ambalajelor din sticlă — produse care, cum se știe, se realizează cu mari consumuri energetice.După cum a subliniat conducerea partidului, reducerea continuă a cheltuielilor de producție, și îndeosebi a celor materiale, economisirea severă a energiei și combustibililor, creșterea în ritmuri tot mai inalte a eficienței economice constituie sarcini de cea mai mare actualitate pentru colectivele din economie, în acest sens trebuind să fie promovate acțiuni ferme, sistematice in fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă. în anii construcției socialismului ne-am convins că temelia trainică, obiectivă și realistă a înfăptuirii integrale a programului de creștere a nivelului de trai, de satisfacere în condiții tot mai bune a cerințelor materiale și spirituale ale maselor o constituie progresul necontenit al economiei, creșterea venitului național, a avuției întregului popor. Să facem f‘ cum a indicat secretarul partidului, tovarășul Ceaușescu, în cuvîntarea marea adunare populară de sărbătorirea zilei de 1 tru realizarea exemplară lor de dezvoltare economico-socială a țării în acest an hotărîtor al cincinalului, pentru creșterea puterii economice a țării, a nivelului de trai al întregii populații 1

totul, așa general al Nicolae rostită la prilejuită . Mai, pen- a sarcini-

DI PRETUTINDENI
• ÎMBRĂCĂMINTE U- 

ȘOARĂ PENTRU GE
RURI MARI. Iarna viitoare, în S.U.A. își va face apariția pe piață o țesătură nouă, supranumită „thinsulate". La fel de călduroasă ca și clasicele țesături destinate îmbrăcăminții groase de iarnă, noua stofă este mult mai subțire. Ea permite astfel confecționarea unor haine suple și mai bine adaptate mișcărilor care se execută în condiții de temperaturi foarte scăzute. Este vorba de un amestec de microfibre țesute cu macrofibre, stratul izolator de aer dintre fibre împiedicînd împrăștierea căldurii interne. Țesătura urmează să fie folosită pentru confecționarea unor echipamente de schi, saci de dormit etc.

Excelenței Sale Dr. WILLIAM R. TOLBERT jr.
Președintele Republicii Liberiaîmi este^deosebit de plăcut ca la aniversarea zilei dumneavoastră de naștere să va adresez cele mai calde felicitări, împreună cu un salut prietenesc, urări de sănătate și fericire, viață îndelungată și noi succese in activitatea pe care o consacrați propășirii Republicii Liberia.îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare statornicite între țările noastre vor cunoaște o șl mai mare dezvoltare, în spiritul celor convenite împreună la București și Monrovia, spre binele popoarelor român și liberian, al cauzei întăririi cooperării internaționale, al edificării unei noi ordini economice, într-o lume a păcii și înțelegerii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vizita secretarului general al Partidului Liber 
Democrat din R. f. GermaniaSîmbătă după-amiază a părăsit Capitala Giinther Verheugen, secretarul general al Partidului Liber Democrat din R.F. Germania, care a făcut o vizită in țara noastră, la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de tovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S., de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Richard Balken, ambasadorul R.F. Germania la București, și membri ai ambasadei.

★înaintea plecării, secretarul general al Partidului Liber Democrat din R.F. Germania s-a întîlnit cu ziariști români, în cadrul unei conferințe de presă.Exprimîndu-și satisfacția pentru rezultatele vizitei sale in România, Giinther Verheugen a dat o înaltă apreciere întrevederii avute cu președintele .Nicolae Ceaușescu, reliefînd multiplele puncte de vedere comune în ceea ce privește securitatea europeană, dezarmarea, colaborarea internațională, relațiile între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, modalitățile de edificare a unui climat de pace și înțelegere în lume, în cursul acestei întrevederi — a arătat oaspetele — președintele Nicolae Ceaușescu și-a exprimat convingerea că relațiile economice dintre țările noastre se pot amplifica mai mult, fapt ce corespunde pe deplin și orientărilor P.L.D. în domeniul colaborării economice.Abordînd problema măsurilor a- doptate în vederea realizării securității europene, oaspetele a menționat că România a făcut propuneri interesante și constructive în legătură cu viitoarea reuniune de la Madrid,
cinema

• Falansterul : SCALA — 9,30;
12.30; 16; 19, MELODIA — 9,30;
12,30; 16; 19.
• Dansul tobelor : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,45; 14.30; 17,30; 20,15, la 
grădină — 19,30, BUCUREȘTI — 
8,15; 11; 14; 16,45; 19,45, FAVORIT
— 9; 12; 16; 19.
• Addio, piccola mia : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Inocentul : PATRIA — 9; 11,45; 
14.30; 17,16; 20.
• Prietenii copilăriei mele : CA
PITOL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. la grădină — 19,30, FLA
MURA — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Agaton Sax : CINEMA STUDIO
— 10.
• Nea Mărin miliardar : CINEMA 
STUDIO — 12; 14; 16; 18; 20, VII
TORUL — 10,30; 12,30; 14,30; 16,30: 
18,30; 20,30.
• Inspectorul și braconierii : 
CENTRAL — 9; 11; 13; 15; 17,30; 20.
• Clipa : VICTORIA — 9; 12; 
15,30; 19.
• A fost regăsită compania a 7-a j
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, la grădină — 19,30,
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30 r 15,45; 
18; 20,15.
• Program de desene animate — 
9.30; 11; 12,30; 14, Pentru patrie — 
15,30; 19 : DOINA.
• Un om în 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 — 9; 11,1); 13,30; 15.45; 18;
20.15. la grădină — 19,30, GIULEȘTI
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Pe prima pagină — 9,45; 11,45, 
Actorul și sălbaticii (ambele se
rii) — 18,30 : CINEMATECA.
e Vis de ianuarie : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLO- 
REASCA — 9; 11; 13; 15,30; 18; 20.
• Cobra : DACIA -L 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Expresul de Buftea : BUCEGI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, 
la grădină — 19,30.
• Circiuma de pe strada -Piatniț-
kaia : LIRA — 9; 11,15; 13,30;
15,30; 18; 20.
• Substituirea : DRUMUL SĂRII
— 9; 11,15; 13,30; 15,30; 18; 20.
• Brațele Afroditei î FERENTARI
— 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 20,
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15.45;
18,15; 20,15.
• Prima iubire : PACEA — 9; 11; 
13; 15; 17,30; 20.
• Ciocolată cu alune : COTRO- 
CENI — 10; 12; 14; 16; 18: 20.
• Inspectorul Harry : GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MIO
RIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Viața merge înainte ; AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20, la 
grădină — 19.30, TOMIS — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15, la grădină —
19,30.
• împușcături în stepă : PRO
GRESUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.

• ABACUL Șl CAL
CULATOARELE ELEC
TRONICE. In ciuda așteptărilor, numărătoarea cu bile (abacul), instrument secular de calcul, n-a reușit să fie detronată de concurenții săi electronici, lot mai perfecționați. După opinia experților chinezi și japonezi, ce au participat zilele trecute la o reuniune desfășurată la Beijing, calculatoarele electronice de buzunar cele mai sofisticate sînt întrecute de abac în operațiunile aritmetice care necesită un mare număr de adunări și scăderi. In plus, el favorizează, in procesul de școlarizare, dezvoltarea facultăților mintale ale elevilor. Aceste avantaje au determinat o reconsiderare a folosirii abacului. In Japonia, de pildă, s-a hotărît „proscrierea" folosirii de către elevi a calculatoarelor electronice de buzunar în covîrșitoarea majoritate a școlilor primare șl secundare, 

remarcînd, în acest context, ldeea formulată de președintele Nicolae Ceaușescu privind necesitatea unei politici europene, bazată pe o largă colaborare între statele continentului în direcția întăririi procesului de destindere, dezarmare și dezangajare militară, a realizării unei păci trainice.Vorbitorul a subliniat că vizita sa în țara noastră evidențiază bunele raporturi dintre Partidul Liber Democrat și Frontul Unității Socialiste, dintre România și R.F. Germania, și că România este singura țară socialistă ale cărei organizații politice și de masă întrețin legături de colaborare cu P.L.D.Apreciind cursul favorabil al relațiilor dintre cele două țări, oaspetele a relevat rolul însemnat pe care l-a jucat intensificarea legăturilor bilaterale în ansamblul procesului inițiat în R.F. Germania în direcția stabilirii de raporturi diplomatice, politice, economice și în alte domenii cu țările est-europene.
★La sediul Asociației de drept internațional și relații internaționale a avut loc, în cursul dimineții, o masă rotundă cu prilejul căreia secretarul general al Partidului Liber Democrat din R.F. Germania, Giinther Verheugen, a vorbit despre poziția P.L.D. în legătură cu problematica relațiilor internaționale, cu principalele aspecte ale realizării dezarmării, securității europene, ale raporturilor dintre țările avansate din punct de vedere economic și cele în curs de dezvoltare.Au participat cadre didactice universitare, cercetători, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ziariști.Erau prezenți membri ai Ambasadei R.F. Germania la București.(Agerpres)

• Speriați-1 pe compozitor: POPU
LAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Al patrulea stol : COSMOS — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Prinț și cerșetor : FLACARA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
la grădină — 19.
• Cine nu-1 cunoaște pe Kadkin: 
MUNCA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Lanțul amintirilor : ARTA ■— 
8,30; 11; 14,30; 17,30; 20,15, la gră
dină — 19,30.
• Napoli se revoltă : GRĂDINA 
TITAN — 19,30, GRADINA LIRA
— 20.

te a t r e
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Alexandru Lăpușneanu — 
10, Moartea ultimului golan — 15, 
Comedie de modă veche — 19.30, 
(în sala Operei Române) : Gaițele
— 10, Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 16; 19,30, (sala Atelier) : 
Poezie, muzică, dans — 10,30, Ele
gie — 19.
• Filarmonica ,,George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic pentru elevii din școlile ge
nerale. Dirijor î Petru Andriesei
— 11.
• Teatrul de operetă : Stelele 
Operetei — 10,30, Țara surisului
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
O scrisoare pierdută — 10, Leonce 
și Lena — 15, Undeva, o lumină
— 19,30, (sala Grădina Icoanei) : 
Elisabeta I 19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 10,30; 19,30, Țara lumii
— 15.
• Teatrul de comedie : Trei su
rori — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Micul infern — 10, Mița 
în sac — 15, Timon din Atena —
19,30, (sala Studio) : Conversație...
— 10,30, Jocul — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giu- 
lești) : Cocoșelul neascultător — 
10, Haina cu două fețe — 10.30, 
(sala Majestic) : A cincea lebădă
— 10; Goana — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cîn- 
tați cu mine un cîntec — 11.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Omul care 
aduce rîsul — 19,30, (sala Victo
ria) : Costică, ne vede lumea
— 11.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Cîntece de tinerețe fără 
bătrînețe — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" : Ileana 
Sînziana — 11.
• Teatrul ,,Ion Creangă" : Pinoc
chio — 10,30, Cine se teme de 
crocodil ? — 17.
ti Circul București : Năzdrăvă
niile urșilor — 10; 16; 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. î 
Băiatul cu floarea — 10,30, Egor 
Bulîciov și alții — 19.

dîndu-se cîștig de cauză abacului. Un amănunt deloc nesemnificativ : Japonia este o mare producătoare de asemenea calculatoare...
• MEDICINA TRADI

ȚIONALĂ DIN NOU ÎN 
ATENȚIE. Faptul că 30 la sută din toate preparatele farmaceutice existente in lume sint obținute, direct sau indirect, din plante nu face decit să confirme importanța unei experiențe milenare. Organizația Mondială a Sănătății preconizează, de altfel, o îmbinare a Îngrijirilor medicale moderne cu cele tradiționale. în vederea promovării medicinii tradiționale, O.M.S. a hotărît, în cadrul unui seminar desfășurat la Roma — crearea unui centru care urmează să se ocupe, în principal, de plantele medicinale. Vor fi astfel testate și inventariate „leacurile" existente, căutindu-se metode de stocare noi, care să nu altereze elementele biologice active.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit, simbătă, delegația de activiști ai Partidului Socialist Unit din Germania, condusă de tovarășul Fritz Brock, membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.S.U.G., șeful Secției Sindicate și Politică Socială a C.C. al P.S.U.G., care a efectuat o vizită pentru schimb de experiență in țara noastră, în intervalul 7—12 mai.La convorbirea care a avut loc cu*Simbătă, tovarășul Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, a primit delegația economică sovietică, condusă de tovarășul B. Gordeev, adjunct al ministrului Comerțului Exterior al U.R.S.S., care, la invitația părții române, efectuează o vizită de lucru în țara noastră.în cadrul convorbirii, care a avut loc cu acest prilej, desfășurată intr-o*La încheierea vizitei în schimb de experiență, efectuată in țara noastră de o delegație de activiști ai Partidului Comunist Bulgar, condusă de Ruși Kararusinov, prim-adjunct al șefului Secției propagandă și agitație a C.C. al 1?.C. Bulgar, oaspeții au fost primiți de tovarășul Hie Radulescu, secretar al C.C. al P.C.R.A fost prezent ambasadorul R. P.
★Tovarășul Ilie Radulescu, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația de activiști ai- Partidului Muncitoresc Unit Polonez, condusă de tovarășul Wieslaw Ilczuk, adjunct al șefului Secției Presă, Radio și Televiziune a C.C. al P.M.U.P., care, la invitația C.C. al P.C.R., a efectuat o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră, în perioada 7-12 mai a.c.La convorbire a participat tovarășul Eugen Florescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Au fost prezenți membri ai Ambasadei R. P. Polone la București.

• ★ 
întrevedere. sîmbătă diml- neața, Paul Niculescu, vlceprim-mi- nistru, ministrul finanțelor, a avut o întrevedere cu Gaetano Stammati, ministrul comerțului exterior al Italiei, care a făcut o vizită în țara noastră.în timpul Întrevederii au fost discutate probleme privind dezvoltarea în continuare a relațiilor economice și financiar-bancare dintre România și Italia.A participat Vasile Voloșeniuc, președintele Băncii române de comerț exterior.A luat parte Ernesto Mario Bolasco, ambasadorul Italiei la București.
Consfătuire. SImbătă s*au ,n_ cheiat la Galați lucrările unei consfătuiri privind igiena alimentelor și importanța alimentației raționale in păstrarea stării de sănătate a populației — acțiune organizată de Ministerul Sănătății, la care au participat specialiști de la Institutele de igienă și sănătate publică din Iași, Cluj- Napoca, București și Timișoara, precum. șl medici responsabili cu probleme de Igiena alimentației din cen-
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 14, 
15 și 16 mai. în țară : Vreme răcoroa
să în prima parte a intervalului, apoi 
în încălzire ușoară. Cerul va fi tempo
rar noros. Vor cădea ploi locale, care

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Strălucite victorii 
ale sportului românesc

(Urmare din pag. I) aparat, care s-a adunat cu 9,75 din ziua anterioară. Clasament : 1. Muhina (U.R.S.S.) ; 2. Eberle ; 3. Gna- uck. Nadia (care încă in cursul dimineții simțise la antrenament că nu-i „răspund" perfect „comenzile" la paralele, a ratat exercițiul și a primit 9,45, clasîndu-se a patra).Bîrna a fost aparatul care a adus pe podium pe ambele noastre sportive. Clasamentul probei : 1. Sapoș- nikova ; 2 Eberle ; 3. Comăneci.Solul — ultima finală — a constituit un nou triumf pentru Nadia, notată cu 9,85 (vineri : 9,75), cea mai reușită și aplaudată evoluție la această probă. Clasamentul': 1. Co- măneci ; 2. Muhina ; 3. Sapoșnikova.Bilanțul celei de-a 12-a ediții a campionatelor europene consemnează deci un triumf al gimnasticii românești : 7 medalii — altfel spus. 3 de aur, 3 de argint și una de bronz. Dacă s-ar fi întocmit (ca în alte discipline sportive) și un clasament pe națiuni, România ar fi condus concludent atît după numărul medaliilor, cît și după calitatea metalului în care acestea sînt turnate. Cum scriam și în comentariul nostru de ieri, și cum subliniază in aceste zile presa internațională, acest nou și răsunător succes românesc a fost posibil pentru că fetele noastre sint talente de excepție și se pregătesc excepțional, pentru că antrenorii lor muncesc cu uimitoare rivnă și pricepere, pentru că in țara noastră gimnastica se bucură dc condiții intr-adevăr minunate. Tocmai de aceea, avem cu toții deplina convingere că pepinierele de mari campioane create in țara noastră vor face ca drumul gimnasticii feminine românești să continue la fel de glorios in anii ce vin.Succesul gimnastelor noastre este amplu și elogios comentat de agențiile internaționale de presă.în comentariul său pe marginea Campionatelor europene de gimnastică de la Copenhaga, corespondentul sportiv al agenției T.A.S.S. scrie, intre altele :„Ceea ce a făcut gimnasta româncă în vîrstă de 17 ani, Nadia Comă- neci, .nu poate fi altfel calificat decit ca o vitejie în sport : pentru a treia oară consecutiv, fapt fără precedent, ea a cucerit titlul de campioană absolută a Europei. Și acest rezultat nu se datorește numai talentului. Titlul de campioană încununează munca asiduă la antrenamente pe care Nadla le face

acest prilej, desfășurată într-o atmosferă caldă, prietenească, a participat tovarășul Ion Florea, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.A fost prezent, de asemenea, Siegfried Bock, ambasadorul R. D. Germane la București.Membrii delegației au mai avut convorbiri la C.C. al P.C.R.. la conducerea unor instituții centrale, Ia « Comitetul județean Galați al P.C.R., au vizitat obiective economice și so- cial-culturale din Capitală, precum și din municipiul și județul Galați.
★atmosferă caldă, prietenească, s-a procedat la ?un schimb de păreri privind unele probleme ale dezvoltării ascendente a schimburilor comerciale româno-sovietice.La primire au participat Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., și Ion Stolan, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale.A fost, de asemenea, prezent, V.I. Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. la București.
★Bulgaria la București, Petar Danailov.în tfmpul șederii în România, delegația a mai avut convorbiri la secția propagandă a C.C. al P.C.R., la Comitetul județean Bacău al P.C.R., la Comitetul de partid al sectorului 7 București, a vizitat unități economice, instituții, de îiivăță- mînt și obieetive social-culturale in Capitală și județul Bacău.*în timpul șederii în România, oaspeții polonezi au avut convorbiri la Secția Presă și Radîoteleviziune a C.C. al P.C.R., la conducerea redacțiilor „Scînteia", „Scînteia tineretului", a altor publicații centrale șl locale, la conducerea Radiotelevi- ziunii, precum și la Facultatea de ziaristică din cadrul Academiei „Ștefan Gheorghiu", la comitetele județene Vilcea, Sibiu și Brașov ale P.C.R., au vizitat obiective economice și social-culturale din Capitală și din județele Vilcea, Sibiu șl Brașov.

★trele sanitaro-antiepidemice județene, în cadrul consfătuirii au fost prezentate numeroase referate pe marginea cărora participanții au purtat discuții, evidențiind, mai ales, rezultatele bune înregistrate pe linia igienei alimentației din centrele teritoriale unde își desfășoară activitatea, consfătuirea prilejuind, în același timp, și un util schimb de experiență.
PleCOre Sîmbătă seara a părăsit Capitala generalul de divizie Felix Galvan Lopez, secretarul apărării naționale al Statelor Unite Mexicane, care a făcut o vizită oficială în țara noastră, împreună cu o delegație militară.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de generalul- eolonel Ion Coman, ministrul apărării naționale, de prim-adjunctul și adjuncții ministrului apărării, de generali și ofițeri superiori.Au fost de față Emilio Calderon Puig, ambasadorul Statelor Unite Mexicane in țara noastră, membri ai ambasadei.Erau, de asemenea,’ prezenți atașați militari ai unor misiuni diplomatice acreditați la București.

vor avea și caracter de aversă. Vlnt 
slab pină la moderat, cu intensificări 
în zona de munte. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 4 și 14 grade, 
iar cele maxime între 12 și 22 de gra
de, mal ridicate în ultimele zile. în 
București : Vreme răcoroasă la început, 
apoi în încălzire. Cerul va fi temporar 
noros. Va ploua mai ales la începutul 
intervalului. Vînt slab pînă la moderat.

cu aceeași răspundere cu care s-a comportat și la întrecerile actuale. „Da — a spus ea mai tîrziu la conferința de presă — acum mă antrenez mai mult ca oricînd — cite trei ore și jumătate pe zi, iar in viitor mă voi antrena și mai mult".în acest turneu s-a bucurat de succes și o altă gimnastă româncă — Emilia Eberle, in vîrstă de 14 ani — care a cucerit medalia de argint.Agenția „France Presse" relatează : „Pentru a treia oară consecutiv, fapt fără precedent in analele gimnasticii mondiale, românca Nadia Comăneci și-a păstrat titlul de campioană a Europei prezentînd un program de exerciții schimbat față de competițiile precedente, program de înaltă ținută sportivă, cu multe elemente de virtuozitate".Comentatorul agenției „Associated Press" notează, intre altele: „întrecerile de la Copenhaga vor marca pentru gimnasta româncă începutul unei a doua cariere strălucite, pe care are toate șansele să o continue și la Jocurile Olimpice de anul viitor. în ciuda faptului câ nu mai este fetița de acum trei ani, ci o tinără în toată puterea cuvintului, mult mai înaltă și mai dezvoltată, exercițiile sale nu și-au pierdut nici din suplețe, nici din grație. In toată evoluția de vineri seara, Nadia a demonstrat precizie, imaginație și multă încredere în sine. Coechipiera sa, eleva de 15 ani, Emilia Eberle, a contribuit la dublul triumf românesc, clasîndu-se pe locul doi, Înaintea gimnastei sovietice Natalia Șapoșnikova și a compatrioatei sale Elena Muhina, deținătoarea titlului mondial".Comentatorul sportiv al agenției „U.P.I." remarcă Ia rîndul său : „Nadia Comăneci a dominat concursul cu autoritate, evoluînd cu o mare siguranță și st.ăpinire de sine la toate aparatele. După ce • terminat exercițiul la bîrnă, unde a obținut nota 9,90 care-i asigura medalia de aur, gimnasta româncă a alergat spre centrul arenei și a salutat cu miinile ridicate publicul, care a aplaudat-o călduros".AcUm, să spunem cu toții, bravo Nadia, bravo Emilia și Melita, bravo admirabili Marta și Bela Karoly. Mîine după-amiază vă vom aștepta cu flori pe aeroportul Otopeni. La fel ca după Skien, după Praga, după Montreal și chiar după Strasbourg.
Gheorghe MTTROI
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„PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU -
0 PUTERNICĂ PERSONALITATE MONDIALĂ. CARE 

SE BUCURĂ DE RESPECTUL TUTUROR POPOARELOR" 
Aprecieri în presa greacă și egipteană în legătură cu activitatea 

prodigioasă a șefului statului român

FRANȚA

Miting la Bordeaux cu prilejul vizitei

ATENA 12 (Agerpres). — Intr-un amplu articol consacrat personalității marcante a președintelui Nicolae Ceaușescu, prestigiosul cotidian din Atena „KATHIME- RINI“ subliniază că „Președintele României, permanent preocupat de cauza păcii, iși îndreaptă acțiunile în direcția păcii mondiale și a dreptului la independentă al fiecărui popor. Această activitate a început-o încă din primul moment în care a preluat eirma tării. Imbinind bunătatea sufletului, caracteristică poporului român, cu noblețea conducătorului, el vorbește întotdeauna clar și neînfricat, se ridică în apărarea a ceea ce este drept, și corect. indiferent de situație".„Președintele Ceaușescu — continuă articolul — s-a menținut pe aceeași poziție de neclinitit întotdeauna. Cu o consecventă deplină și pasiune, luptă pentru idealurile păeii și independentei naționale. Acest sens il au acțiunile sale întreprinse în spațiul balcanic, căruia tara sa ii aparține, neincetind nici un moment să se pronunțe pentru crearea de zone denueleari- zate în Europa și în Balcani".„Dar activitatea președintelui Ceaușescu nu se restrînge numai la Balcani, la Europa și la țările socialiste. Ea se extinde în toate direcțiile cu aceeași consecvență și aceeași pasiune. Abia în urmă cu citva timp, la 25 aprilie a.c., s-a întors dintr-un turneu de 17 zile efectuat în 8 țări ale Africii fierbinți". „Dacă ne uităm atent la roadele culese de președintele Ceaușescu în urma acestui turneu vast și dens ca problematică, înțelegem că președintele român este pe deplin consecvent fată de ceea ce crede și susține, atit în ce privește obiectivele progresului din propria sa tară și al prietenilor ei, cit și pentru promovarea intereselor păcii mondiale și independen-
Președintele SU.A. 
sinodală a BisericiiWASHINGTON 12 (Agerpres). — Delegația sinodală a Bisericii Ortodoxe Române, condusă de Justin Moisescu, patriarhul României, care face o vizită în Statele Unite ale Americii, a fost primită de Jimmy Carter, președintele S.U.A.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a fost

UNESCO trebuie să contribuie la pregătirea 
strategiei internaționale în folosul dezvoltării

Intervenția reprezentantului românPARIS 12 (Agerpres). — în cadrul lucrărilor sesiunii de primăvară a Consiliului Executiv al UNESCO au fost examinate probleme privind contribuția acestei organizații la pregătirea noii Strategii Internaționale a Dezvoltării, la pregătirea Conferinței O.N.U. privind folosirea surselor de energie noi și regenerabile, precum și necesitatea întăririi activității UNESCO în domeniul seismologiei.Reprezentantul român, ambasadorul Valentin Lipatti, a expus concepția României ca țară socialistă in curs de dezvoltare, membră a „Grupului celor 77", privind eliminarea stării de subdezvoltare și a decalajelor dintre state, care trebuie să se înscrie ca o preocupare esențială și permanentă a fiecărui stat și a comunității internaționale, în ansam- plu, să facă obiectul unor programe
ACORDUL DE PRINCIPIU CU PRIVIRE LA SALT-2

Un pas pozitiv in direcția stimulării eforturilor 
pentru încetarea cursei înarmărilorOpinia publică din țara noastră, alături de opinia publică internațională, a luat cunoștință cu interes de ințelegerea de principiu sovieto-ame- ricană asupra limitării armamentelor strategice ofensive — înțelegere care urmează să-și găsească materializare sub forma acordului denumit SALT-2. Acest document — a cărui elaborare se apropie de sfirșit — va fi semnat, după cum s-a anunțat, de Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și de președintele S.U.A., Jimmy Carter, cu prilejul unei întîlniri ce va avea loc la Viena, în cursul, lunii iunie.Acest acord urmează documentelor SALT-1, încheiate in 1972, prin care se limitau sistemele de arme anti- rachetă și se adoptau unele măsuri provizorii de limitare a armelor strategice ofensive. La scurtă vreme după încheierea acestor înțelegeri, au început convorbirile dintre cele două țări avînd ca obiectiv stabilirea de noi măsuri pe calea limitării cantitative și calitative a forțelor lor cu destinație strategică. Aceste convorbiri și-au găsit acum finalizare prin proiectul de acord care orevede o limitare numerică a sistemelor de lansare a armamentelor strategice. Inclusiv a rachetelor balistice intercontinentale, a submarinelor dotate cu dispozitive de lansare a unor arme nucleare, precum și a rachetelor capabile să transporte concomitent spre ținte diferite mai multe focoase nucleare.Așa cum este bine cunoscut. România socialistă, partidul nostru, poporul român au acordat dintotdeauna o atenție centrală problemelor dezarmării, în primul rind ale dezarmării nucleare, ca o cerință fun

iei tuturor popoarelor. A fost, fără îndoială, o călătorie îndrăzneață, dar consecventă. O călătorie a principiilor sănătoase, o călătorie de mare valoare".în continuare, articolul redă poziția exprimată de președintele României in legătură cu soluționarea pe cale pașnică a diferendelor dintre state,' dreptul popoarelor la autodeterminare, necesitatea soluționării problemei palestiniene și a creării unui stat palestinian independent.CAIRO 12 (Agerpres). — Postul de radio egiptean „POPORUL" a dedicat o emisiune specială personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului . Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Prezen- tînd lupta desfășurață. încă, din fragedă tinerețe de președintele Nicolae Ceaușescu pentru un viitor luminos al României, comentatorul postului de radio egiptean a subliniat că „întreaga sa activitate în fruntea statului este consacrată binelui și fericirii întregului popor român, dezvoltării prieteniei și colaborării intre popoarele lumii, progresului și păcii mondiale". Această activitate „are valoare de simbol al celor mai nobile virtuți ale poporului român prieten".„Președintele Nicolae Ceaușescu — s-a subliniat în continuare — este o puternică personalitate mondială. care ocupă un Ioc de seamă in istoria poporului său, care se bucură de aprecierea și respectul tuturor statelor și popoarelor lumii".Referindu-se apoi la relațiile dintre Egipt și România, postul de radio „Poporul" a relevat că acestea „s-au dezvoltat continuu șijn toate domeniile, ca urmare a hotărîrilor convenite de președinții Nicolae Ceaușescu și Anwar El Sadat, în interesul reciproc, al păcii și colabo-
a primit delegația 
Ortodoxe Române transmis președintelui Jimmy Carter un mesaj de salut și urări de fericire personală.Președintele Statelor Unite ale Americii a mulțumit pentru mesaj și a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai bune urări de sănătate și succes în activitatea laborioasă pe care o desfășoară.

speciale cum este Strategia Internațională a Dezvoltării.Vorbitorul a subliniat importanța contribuției pe care UNESCO o poate aduce, în domeniile sale de competență, la pregătirea strategiei internaționale în folosul dezvoltării, a sesiunii speciale a O.N.U., din 1980, privind instaurarea unei noi ordini economice internaționale, la pregătirea Conferinței O.N.U. cu privire la folosirea surselor de energie noi și regenerabile și la promovarea cooperării internaționale în acest domeniu. El a subliniat, de a- semenea, necesitatea intensificării activității UNESCO în domeniul seismologiei, evidențiind importanța pe care ar avea-o crearea, cu sprijinul financiar al organizației, a unei rețele de stații de observație seismică în Balcani și în regiunea Me- diteranei.

damentală, esențială pentru apărarea păcii și instaurarea unei reale securități, pentru asigurarea resurselor necesare progresului tuturor națiunilor. Este cunoscută activitatea neobosită, prodigioasă, desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru realizarea de progrese efective în domeniul dezarmării, pentru trecerea la pași copcreți pe calea opririi cursei înarmărilor ; sînt, de a- semenea, cunoscute propunerile constructive, judicioase avansate de România pentru a asigura adoptarea unor măsuri eficiente de reducere a cheltuielilor militare și de dezarmare, în conformitate cu interesele tuturor țărilor.în acest context general, România socialistă a urmărit de la început convorbirile sovieto-americane cu deosebită atenție și interes. Definind poziția țării noastre față de actuala rundă a acestor convorbiri, președintele NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „Noi acordăm o importanță deosebită convorbirilor SALT-2 dintre Uniunea Sovietică și S.U.A. și considerăm că, deși au un caracter limitat, încheierea lor cu succes ar avea o influență pozitivă asupra destinderii in Europa și pe plan mondial".Desigur, așa cum, de altfel, se relevă în comentariile pe marginea acordurilor intervenite, aceste înțe-» legeri au un caracter limitat,, ele nu rezolvă și nu pot rezolva problemele dezarmării, ale opririi înarmărilor, vizînd doar realizarea unui echilibru în producerea armelor cu destinație strategică. Ele marchează însă un moment pozitiv în stimularea eforturilor de dezarmare — și orice pas spre diminuarea pericolului nuclear, orice măsură de 

rării internaționale". „Poziția României față de situația din Orientul Mijlociu, fundamentată și promovată de președintele Nicolae Ceaușescu, este de sprijinire fermă a cauzei arabe, de contribuție proprie la instaurarea unei păci globale, juste și permanente, care presupune retragerea Israelului din toate teritoriile arabe ocupate în 1967, recunoașterea și înfăptuirea drepturilor legitime ale poporului palestinian, inclusiv crearea statului său independent, ca și garantarea securității și independenței tuturor statelor din regiune".La rîndul său, revista egipteană „L’UNION" a publicat un articol însoțit de portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se arată: „Promotor al noului în viața și activitatea politică și socială a României, președintele Nicolae Ceaușescu s-a impus în conștiința întregii națiuni prin viziunea sa asupra umanismului revoluționar, prin grija constantă de a considera omul ca arhitect conștient al propriei sale istorii, prin preocuparea sa supremă privind edificarea societății socialiste".„România — se scrie in continuare in articolul din „L’Union" referitor la politica externă a țării noastre — afirmă cu consecvență direcțiile sale principale de acțiune, dezvoltă constant relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate cu toate țările socialiste, intensifică raporturile multilaterale cu țările în curs de dezvoltare și țările nealiniate și lărgește relațiile sale de colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de regim social, pe baza principiilor egalității, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea cu forța, avantajului reciproc"
Vizita delegației 

de activiști ai P. C. R. 
in R.D. GermanăBERLIN 12 (Agerpres). — în perioada 7—12 mai, o delegație de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de Ion Tarachiu, prim-secre- tar al Comitetului județean Ialomița al P.C.R., a efectuat, la invitația Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, o vizită pentru schimb de experiență in R. D. Germană.Delegația a avut convorbiri la C.C. al P.S.U.G., Școala superioară de partid de pe lingă C.C. al P.S.U.G., Institutul central de,conducere, speia-! listă a economiei și Comitetul districtual Frankfurt al P.S.U.G.La încheierea vizitei, delegația a fost primită de Horst Dohlus, membru supleant al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G.

Spre formarea unui guvern 
de centru-stînga in FinlandaHELSINKI 12 (Agerpres). - Președintele Finlandei, Urho Kekkonen, l-a însărcinat pe social-democratul Mauno Koivisto, guvernatorul Băncii Finlandei, să formeze un guvern majoritar pe baza rezultatelor alegerilor generale desfășurate in țară. Observatorii politici apreciază că Mauno Koivisto va prezenta lista unui guvern de coaliție de centru-stinga — fprmulă guvernamentală existentă în Finlanda și înainte de ultimele alegeri.

natură să impună o limită escaladării unor arme cu o asemenea forță destructivă nu pot fi primite decît cu satisfacție, venind în întîm- pinarea intereselor și aspirațiilor de liniște și securitate ale popoarelor, ale tuturor țărilor, indiferent de orîn- duirea socială, de dimensiuni sau potențial economic sau militar.Iată de ce poporul român, opinia noastră publică apreciază înțelegerile la care s-a ajuns în cadrul SALT-2 ca un pas important, de natură să deschidă calea unor noi progrese, să impulsioneze eforturile îndreptate spre diminuarea și oprirea efectivă a cursei înarmărilor, atît nucleare, cit și clasice. în același sens, vestea apropiatei semnări a acordului SALT-2 a fost salutată cu satisfacție de opinia publică internațională, de numeroase personalități ale vieții politice, de agenții de presă și ziare de diferite tendințe și o- rientări, fiind considerată ca un eveniment pozitiv al actualității internaționale, ca o contribuție la cauza păcii și destinderii.încheierea înțelegerii sovieto-americane privind limitarea înarmărilor strategice pune și mai mult in evidență necesitatea de a se face totul, de a se acționa cu toată fermitatea pentru trecerea la măsuri efective de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară, pentru reducerea arsenalelor militare ale statelor, pentru diminuarea cheltuielilor de înarmare și utilizarea unei părți din fondurile astfel economisite în vederea lichidării subdezvoltării, problemă ale cărei dimensiuni tragice au fost din nou puse în evidență de lucrările actualei sesiuni U.N.C.T.A.D. Aceasta constituie o îndatorire de cea mai înaltă răspun-

Dezvoltarea schimburilor comerciale 
și cooperării economice româno-australieneMELBOURNE 12 (Agerpres). — La Canberra s-au desfășurat lucrările celei de-a IlI-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-australiene. Delegația română a fost condusă de tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.A fost încheiat un protocol care stabilește modalități de dezvoltare a schimburilor comerciale, precum și a

Președintele Venezuelei
4

l-a primit pe ambasadorul RomânieiCARACAS 12 (Agerpres). — Președintele Republicii Venezuela, Luis Herrera Campins, l-a primit pe ambasadorul țării noastre la' Caracas, Petrache Dănilă, în vizită de rămas bun, la încheierea misiunii sale în această țară.în cadrul convorbirii, președintele Luis Herrera Campins a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășei Elena Ceaușescu un salut prietenesc, împreună cu sentimentele sale de caldă și înaltă prețuire. Președintele Campins a evocat vizitele pe care șeful statului român și tovarășa Elena Ceaușescu le-au efectuat, în 1973 și
ITALIA

Precizări de poziții înaintea alegerilor generaleROMA 12 (Agerpres). — într-o conferință de presă ținută la Roma, secretarul general al Partidului Socialist Democratic Italian (P.S.D.I.), Pietro Longo, a prezentat liniile fundamentale ale programului electoral al partidului său în vederea apropiatelor alegeri generale anticipate. După cum informează agenția ANSA, Longo a declarat că, din punctul de vedere al partidului său, alegerile de la 3 iunie trebuie să aducă țării o majoritate și un guvern stabil. El a precizat că epoca guvernelor mono-
înțelegerea dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
în legătură cu limitarea armamentelor 

strategice ofensive
comentată în cercurile oficiale și de presa internaționalăAnunțarea înțelegerii dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică privind limitarea armamentelor strategice ofensive SALT-2, precum și asupra întîlnirii, la Viena. în iunie, a.c., între Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și, Jimihy Carter, președintele S.U.A., este amplu comentată de cercurile oficiale . și de presa internațională.înțr-un mesaj adresat vizitatorilor expozițiilor sovietice de grtă de la Washington și New York, Leonid Brejnev a relevat — după cum informează agenția T.A.S.S. — că „în

țelegerea mutuală și mai ales încre
derea depind, în primul rînd, de 
succesele eforturilor comune ale gu
vernelor U.R.S.S. și S.U.A. în rezol
varea unei probleme atît de vitale 
a contemporaneității cum. este înce
tarea cursei înarmărilor. Țările noas
tre — se spune în mesaj — se află 
in etapa de răspundere a adoptării 
unor decizii importante în acest do
meniu, care să ofere temei de a privi 
cu mare optimism Viitorul — un vii
tor pașnic, un viitor luminos, în care 
dorim să credem și credem"La rindul său, președintele Jimmy Carter a arătat, într-o declarație, că deși acordul de principiu asupra tratatului SALT-2 ..nu diminuează peri
colul distrugerii nucleare", el garantează totuși securitatea „într-o lume 
mai stabilă, mai previzibilă și mai 
pașnică"Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim — a detlarat un purtător 

dere față de destinele omenirii, față de însăși cauza civilizației.Avînd in vedere pericolele deosebit de grave pe care le implică cursa înarmărilor in general și a armamentelor strategice racheto-nucleare în special, efectele negative asupra climatului politic internațional, cit și ale frustrării popoarelor de vaste resurse materiale, se impune desfășurarea unor eforturi tot mai energice pentru a se trece de la măsuri de limitare a înarmărilor nucleare și clasice la progrese efective pe calea lichidării acestor armamente, pentru a se an- «trena noi și noi state în această direcție, pentru a se stimula dezvoltarea în continuare a unui proces larg și atotcuprinzător de dezarmare.în această lumină, salutînd rezultatele negocierilor cu privire la limitarea armelor strategice, opinia publică din țara noastră își exprimă speranța că noile înțelegeri vor fi de natură să stimuleze trecerea la o abordare mai eficace a problemelor de fond ale dezarmării, fructificîn- du-se, în acest scop, avantajele cadrului nou, democratic, creat în urma sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. Este convingerea fermă a României, a poporului nostru — subliniată în repetate rînduri de președintele țării — că, prin acțiunea hotă- rîtă a tuturor țărilor, a tuturor popoarelor, se vor putea obține progrese reale pe calea opririi cursei armamentelor, a reducerii cheltuielilor pentru înarmări, a diminuării efectivelor și arsenalelor, a desființării bazelor străine și blocurilor militare, a realizării dezideratului vital al omenirii de a trăi într-o lume fără arme și fără războaie, o lume a păcii și conlucrării pașnice între națiuni.
R. CĂPLESCU 

cooperării economice în domenii de interes reciproc.Viceprim-ministrul român a avut la Melbourne o discuție cu oameni de afaceri australieni, prilej cu care s-au evidențiat posibilitățile largi1 care există pentru dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării economice dintre România și Australia.A fost semnat, totodată, cu firma „Capricorn Management Pty. Ltd." un protocol privind cooperarea in domeniul cărbunilor cocsificabili.

1975, In Venezuela, subliniind importanța crucială a acestora pentru dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări și popoare, a elogiat personalitatea președintelui României, re- levînd prestigiul de care se bucură șeful statului român în viața internațională. în același timp, au fost evidențiate relațiile de prietenie și colaborare româno-venezuelene, marile posibilități care există pentru dezvoltarea și diversificarea lor pe multiple planuri.A fost exprimată, totodată, dorința comună de a se acționa cu hotărîre în direcția realizării obiectivelor convenite între cele două țări.

colore și a hegemoniei democrat- creștine a apus.Pe de altă parte, informează agenția citată, la Roma s-a întrunit Direcțiunea Partidului Democrat-Creștin, care a aprobat programul său electoral, apelul adresat alegătorilor, precum și normele de comportare a can- didaților democrat-creștini. la viitoarele alegeri. Programul electoral de- mocrat-creștin va fi prezentat public miercuri, într-o conferință de presă de către secretarul politic al P.D.C., Benigno Zaccagnini.

de cuvînt al O.N.U., citat de A.F.P. — a salutat acordul SALT-2. „Secre
tarul general al O.N.U. — a precizat purtătorul de cuvînt'— speră că acest 
eveniment va contribui la adoptarea 
unei metode mai eficace în problema 
dezarmării, în general, și a dezarmă
rii. nucleare, in special".Ministrul de externe al R.F.G. a făcut o declarație — transmisă de agenția D.P.A. — în care a artătat că 
„Guvernul R.F. Germania salută în
cheierea cu succes a negocierilor care 
vor permite semnarea tratatului 
SALT-2 și consideră că aceasta con
stituie o contribuție foarte importan
tă la stabilizarea păcii in lume".Guvernul japonez a dat, la rîndul său, publicității o declarație in care apreciază că tratatul SALT-2 reprezintă „o contribuție la stabili
tatea relațiilor dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. și la pacea internațională". 
„Tratatul SALT-2", se spune in declarație, ne va apropia mai mult 
de dezarmarea nucleară".Enrico Berlinguer, secretar general ai Partidului Comunist Italian, a declarat că noul acord SALT este 
„un eveniment care ar putea re
învia politica de destindere și co
operare". Anunțarea realizării unui acord de principiu asupra SALT-2 constituie un element „pozitiv de 
mare importanță".

„Nu tribute, firește, să se aștepte 
minuni de la acordul SALT",' subliniază ziarul polonez „Zycie War- szawy". „El nu va schimba struc
tura arsenalelor și nu va duce la o 
schimbare radicală a situației inter
naționale. Dar fără îndoială, trata
tivele și acordul realizat demon
strează, prin ele însele, eficiența po
liticii de destindere. Se adeverește 
astfel că la masa de negocieri pot fi 
elaborate documente acceptabile am
belor puteri și poate fi obținut 
un compromis care să diminueze pe
ricolul războiului nuclear".

„«SALT-2» nu va pune capăt înar
mărilor și nu va eradica pericolul 
militar care amenință lumea", subliniază și ziarul „Nepszava" care apare la Budapesta. „Acordul însă va asigu
ra un control fără precedent ca am
ploare asupra cursei înarmărilor".Ziarul iugoslav „Politika", apreciind că „temerile privind izbucnirea unui 
război vor slăbi probabil", relevă că, 
„in pofida tuturor limitelor și suspi
ciunilor, acordul «SALT-2» este de
sigur un eveniment de importanță 
majoră. Dată fiind esența 'sa, acest 
pas înainte are o valoare limitată, 
deoarece el este, cu precădere, cel 
puțin pentru moment, un acord între 
cele două țări semnatare".Cotidianul britanic „Guardian" scrie că, după negocieri îndelungate, 
„s-a obținut foarte puțin în ce pri
vește realizarea unei măsuri de de
zarmare. Tratatul «SALT-2» nu pune 
capăt cursei înarmărilor, ci constituie 
doar punctul de plecare pentru un 
acord «SALT-3», care va permite să 
se stabilească o măsură reală in do
meniul dezarmării strategice și să se 
cuprindă armele nucleare din Europa, 
excluse pîriă acum din negocieri".Cotidianul „L’IIumanite" vede în semnarea tratatului „SALT-2" „o 
etapă istorică în direcția dezarmării". El adaugă : „Ca putere nucleară, 
Franța este direct interesată de ur
mările acordului".

★După aproape șapte ani de negocieri — relatează agenția U.P.I. — Statele Unite și U.R.S.S. au ajuns la un acord general privind o nouă limitare a armamentelor strategice ofensive „SALT-2". Negocierile, care au început în 1972, s-au soldat cu un tratat care însumează aproximativ o sută de pagini, prin care se va limita numărul de rachete sau bombardiere nucleare ale fiecărei părți pînă la sfîr- șitul anului 1981. Se vor limita, de asemenea, tehnologiile care pot fi folosite de vectorii nucleari. S.U.A. și U.R.S.S. au căzut de acord asupra parității exacte a vectorilor nucleari.(Agerpres)

delegațieiPARIS 12 — Trimisul special C. Oprică transmite : Delegația Partidului Comunist Român la Congresul Partidului Comunist Francez, condusă de tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a vizitat deDartamentul Gironde. Delegația P.C.R. s-a întîlnit cu membri ai conducerii federației P.C.F., deputați comuniști, oameni ai muncii. Cu acest prilej a avut loc un schimb de păreri în ce privește activitatea P.C.R. și P.C.F.La Bordeaux a avut loc un mare miting de solidaritate internațională. Andre Lajoinie, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.F., a salutat cu căldură delegația P.C.R.A luat apoi cuvîntul tovarășul Dumitru Popescu, care a adresat un fierbinte salut tovărășesc din partea Partidului Comifnist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din departamentul Gironde. Vorbitorul a arătat că P.C.R., oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu profund interes și cu sentimente de vie solidaritate activitatea P.C.F., consacrată apărării drepturilor și intereselor fundamentale ale clasei muncitoare, ale întregului po-
Poporul panamez va lupta pentru dobîndirea 

deplinei independențe a țăriiCIUDAD DE PANAMA 12 (Agerpres). — Postul de radio Panama a transmis o declarație a unui purtător de cuvînt al Gărzii naționale in care se exprimă hotărîrea guvernului panamez de a apăra suveranitatea și indepenența țării și de a respinge orice încercări vizînd modificarea tratatului cu privire la Canalul Panama în scopul menținerii dominației americane asupra acestuia. Amintind că în Camera Reprezentanților a Congresului S.U.A. este dezbătut proiectul de lege asupra ratificării tratatului privind Canalul Panama semnat în 1977, purtătorul de cuvînt a arătat că anumite cercuri ale Congresului ameri
agențiile de presă transmit:

La Bruxelles a avut loc o 
reuniune a grupului interpar
lamentar belgian pentru rela
țiile cu România, in cadrul că
reia Andre Sweert, președin
tele grupului, a relevat bunele 
raporturi existente intre Belgia 
și România, reafirmind hotă- 
rirea grupului interparlamentar 
de a acționa pentru intensifi
carea dezvoltării acestora.

La Sofia a luat sfirșit cea de-a IlI-a Conferință națională a Comitetului Femeilor Bulgare. Conferința a dezbătut probleme legate de rolul și locul femeii în construcția societății socialiste dezvoltate în R. P. Bulgaria. La conferință au luat parte delegate din întreprinderi și instituții, din agricultură, din instituții de învățămînt. precum și invitate de peste hotare. A fost prezentă o delegație din țara noastră, condusă de Ana Mureșan, președinta Consiliului Național al Femeilor din România, care a adresat participantelor un cald salut prietenesc.
Reuniune a mișcării de 

nealiniere la Colombo.Purtă- torul de cuvint al Secretariatului Federal pentru Afaceri Externe al Iugoslaviei, Mirko Kalezici, a declarat
>-
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Etică și abisuri
în comparație cu oceanele lumii, lacul Leman apare ca o picătură 

microscopică, un strop albastru. Dar aceasta nu înseamnă că valurile 
care s-au înfruntat și ciocnit, ca berbeci mițoși de spumă, au 
reprezentat doar furtuni intr-un pahar cu apă.

Pentru că au fost furtuni pe malurile Lemanului, la conferința 
Națiunilor Unite asupra dreptului mării. Noua rundă de negocieri, de 
citeva săptămîni, a rămas la fel de sterilă ca dezbaterile anterioare.

E adevărat, în ce privește problema platouriior 
apele sînt mai mici și unde stîncile se văd mai 
închege, dacă nu legi, cel puțin unele uzanțe.

Problemele adinei se nasc din apele adinei. Din
care se transformă in abisuri negre. Și care ascund fabuloasele avu-, 
ții ce au aprins imaginații și pasiuni, ispite și nădejdi, speranțe și 
cupidități. Peștera de basm a comorilor lui Ali-Baba, legendarele 
Eldorado-uri, goana înfrigurată după mirajul aurului din California 
sau Alaska, sacii cu pepite galbene pentru care atîți sărmani s-au 
stins de sete în deșerturile Nevadei, ori au pierit înghețați pe ma
lurile Yukonului — toate nu au fost decît niște biete grăunțe de amă
gire comparativ cu munții de bogății din străfundurile lumii tăcerii.

Este o probabilitate că viața a început cu microorganismele 
unicelulare din oceane — și este o certitudine că oceanul planetar 
reprezintă viitorul vieții, speranța miliardelor de celule ale umanității. 
Nesecat corn al abundenței, care oferă hrană și promite civilizației 
umane tezaure mirifice, capabile să sature foamea de materii prime 
a omenirii pentru sute și mii de ani.

continentale, unde 
ușor, încep să se

adîncurile albastra

...in sala de ședințe de pe malul Lemanului nu s-au ridicat talazuri 
gigantice, cum stîrnesc taifunurile — s-au ridicat doar aprecieri 
că ideile „patrimoniului comun al umanității", „proprietății colective a 
omenirii asupra resurselor submarine" sînt frumoase și interesante, 
dar, în practică, „nerealiste" și „extravagante".

Și că insistențele in această direcție ar putea determina trecerea 
la măsuri unilaterale de exploatare a resurselor. Potrivit unei foarte 
etice diviziuni a muncii: cine poate, va lua totul — cine nu, să ia 
restul.

S-a găsit și o motivație principială — principiul libertății mărilor. 
Principiu într-adevăr străvechi — cu multe secole în urmă, fiecare 
făcea ce dorea în largul mării. Corăbiile erau libere să transporte 
avuțiile vremii, mirodenii, fildeș și mătăsuri, iar alte corăbii erau 
libere să le abordeze și să le prade încărcătura.

E drept, protagoniștii nu aveau distincție de gentlemani, nu purtau 
smokinguri, ci erau reprezentați, caricatural, cu basma pe cap și 
cercel la ureche, bandaj pe un ochi și picior de lemn, plus iataganele 
și pistoalele din brîu.

Iar principiul libertâții mârilor albastre îl anunțau prin paviiionui 
negru, cu cap de mort, ridicat pe cel mai înalt catarg.

Spre deosebire de azi, cînd etica internațională atinge inălțimi de 
abisuri.

N. CORBU

P.C.R.por și realizării unor transformări înnoitoare, revoluționare în viața societății franceze, lupta sa consecventă pentru democrație și progres social, pentru independență națională, destindere și pace în lume.Au fost relevate bunele raporturi dintre P.C.R. și P.C.F., relațiile de colaborare, solidaritate, prietenie dintre cele două partide, precum și însemnătatea deosebită pe care au avut-o întilnirile prietenești dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Georges Marchais pentru impulsionarea acestor raporturi.Vorbitorul a expus pe larg activitatea P.C.R. pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru democrație, creșterea nivelului spiritual al oamenilor muncii.în încheiere, tovarășul Dumitru Popescu a urat succes comuniștilor din departamentul Gironde, muncitorilor, întregii clase muncitoare franceze in lupta sa politică, socială, pentru progres și o viață mai bună, pentru dreptate socială și transformarea socialistă a Franței.Mitingul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, tovărășească, caracteristică raporturilor dintre cele două partide și popoare.

can încearcă să exercite presiuni asupra Guvernului Republicii Panama pentru a obține acordul acestuia de •> modificare a tratatului.Panama respinge orice încercări de acest gen și nu acceptă nici o modificare la tratatul încheiat. în cazul în care S.U.A. vor refuza să-și îndeplinească obligațiile asumate, tor le revine intreaga răspundere -..u repercusiunile ce le-ar putea g ,'ra. în ceea ce privește guvernul ,și poporul panamez, acestea vor cintinua lupta pentru dobîndirea independentei depline a țării, pentru soluționarea problemelor interne, a conchis purtătorul de cuvînt.

la o conferință de presă că următoarea reuniune a Biroului de coordonare a țărilor nealiniate vă avea loc la Colombo, intre 4 și 9 iunie. în cadrul reuniunii vor fi discutate probleme ale activității curente ale mișcării de nealiniere, și in primul rind pregătirile in vederea reuniunii la nivel înalt programată pentru luna septembrie, la Havana.
Șapte districte din pro

vincia chineză Zhejiang au fost afectate de puternice tornade însoțite de ploi torențiale. în unele locuri — transmite agenția China Nouă — a căzut, de asemenea, grindina, care a format un strat, de peste un metru. Culturile agricole de pe suprafețe întinse au fost compromise, copacii au fost dezrădăcinați sau rupți, iar liniile electrice distruse. în zona afectată au fost expediate de urgență mijloacele necesare pentru ajutorarea sinistrați- lor.
Regele Spaniei,Juan Carlos« aflat într-o vizită oficială în Coasta de Fildeș, s-a pronunțat pentru intensificarea relațiilor de colaborare reciproc avantajoase între statele africane și cele europene. în context, el a subliniat hotărîrea Spaniei de a acționa, pe viitor, în direcția propulsării dialogului și cooperării cu țările continentului african.
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