
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLVIII Nr. 11423 Marți 15 mai 1979 4 PAGINI-30 BANI

Priceperea, voința și ambiția tuturor colectivelor de muncă, ale tuturor 
organizațiilor de partid - puternic stimulate și mobilizate pentru îndeplinirea 

nnui obiectiv principal stabilit de Congresul al XI-lea al partidului 
ÎN ACEST CINCINAL, ÎN FIECARE JUDEȚ 

0 PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ 
DE CEL PUTIN 10 MILIARDE LEI!

„Un rol important pentru amplasarea forțelor de producție pe întreg teritoriul 
țării, pentru dezvoltarea tuturor județelor și localităților patriei au hotărîrile Con
gresului al Xl-lea care a trasat ca unul din obiectivele principale dezvoltarea în ritm 
mai rapid a județelor rămase în urmă, astfel incit pînă in 1980 în fiecare județ sâ 
se realizeze o producție industrială de cel puțin 10 miliarde lei“.

Președintele Nicolae Ceausescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, 

va face o vizită de stat in Regatul Spaniei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, Împreună cu tovarășa Elena

Ceaușescu, va efectua o vizită 
de stat în Regatul Spaniei, la 
invitația regelui Juan Carlos I

și a reginei Sofia, în perioada
21—25 mai 1979.

Ploile din ultimele zile favorizează obținerea de recolte bogate
Acum sint ho tari too re

LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE

Să ne Imaginăm cit de sugestiv ar 
fi arătat harta tării construită în 
relief, avind reprezentată la scară 
forța industrială a județelor, tn mo
mentul constituirii lor. Cel puțin 
două din multele constatări posibile 
s-ar fi impus cu pregnanță observa
ției. In 1968, la reorganizarea admi- 
nistrativ-teritorială. doar 5 județe 
realizau o producție de peste 10 mi
liarde lei. în vreme ce alte 14 de
țineau o producție industrială mai 
mică de 2 miliarde lei. Puteau fi 
ușor sesizate discrepantele existente 
între diferite zone ale tării. intre 
județele cu tradiție industrială mai 
îndelungată si altele în care. în 
urmă cu 11—12 ani. nu exista nici 
măcar o singură întreprindere cu 
caracter republican. Ieșea la lumină 
zestrea precară a multor județe, lip
site de industrie, de posibilitatea fo
losirii corespunzătoare a resurselor 
naturale, a forței de muncă.

Nu este un secret pentru nimeni 
că această situație își avea rădăci
nile în realitățile de altădată, aflate 
sub semnul înapoierii economice ge- 

1 nerale. al disproporțiilor flagrante 
In dezvoltarea diferitelor zone ale 
tării. Să ne aducem aminte că în 
anul 1938 orașul București, zonele 
Ploiești, Brașov, Cluj, Hunedoara și 
Banat concentrau 70 la sută din pro
ducția industrială și 72 la sută din 
forța motrice instalată In industrie. 
In schimb. întreprinderile Industriale 
din Mildova. Oltenia. Dobrogea, 
zone geografice care cuprindeau 38 
la sută din populația României, nu 
furnizau decît 12 Ia sută din produc
ția industrială.

Făurirea socialismului — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — prc- 
sunune dezvoltarea puternică a for
țelor de producție pe întregul terito
riu al tării, intr-o concepție unitară

GÎND SI FAPTĂ DE COMUNIST
J

Omul drumurilor lungi
Paradoxală îmbinare 

în acest om : între în
fățișarea plăpîndă și 
tăria de a se afla me- 

, yj „in fruntea pluto
nului", între zîmbetul 
sfios și forța spiri
tuală.

Numele mecanicului 
Dumitru Stan — care, 
la 45 de ani, numără 
aproape 4 milioane de 
kilometri parcurși cu 
locomotivele sale — se 
leagă de aproape tot 
feeea ce, în ultimul 
sfert de veac, a în
semnat înnoire în de
poul craiovean al căi
lor ferate. La vîrsta 
cînd alții abia pășesc 
in viață, el — pe 
atunci lăcătuș monta- 
tor — era autorul unei 
inovații care scurta 
timpul de reparare a 
locomotivelor. Califi- 
cîndu-se fochist, s-a 
încadrat printre cei 
dinții în acțiunea pen
tru marșrutizarea tre
nurilor de marfă, iar 
după absolvirea școlii 
de calificare pentru 
mecanici de locomoti
vă, in anii ce au ur
mat, a fost unul din
tre promotorii inițiati
vei de a prelungi nu
mărul kilometrilor 
parcurși fără efectua
rea uneia din repara
țiile cu ridicare de pe 
roți, tn șapte ani, cit 
a lucrat pe locomotive 
cu aburi, economiile 
de combustibil con
vențional pe care le-a 
realizat au însumat 
1 000 de tone. O în
treagă etapă a activi
tății sale — etapă de 
acumulare a noi și noi 
cunoștințe, a unei bo
gate experiențe prac
tice — lua astfel sfir- 
șit, pregătind un salt 
calitativ. Salt întruchi
pat — simbolic — de 
locomotiva diesel elec
trică și, concomitent, 
de selecționarea sa 
pentru conducerea tre
nurilor speciale și de 
experiență.

„Modernizarea dotă
rii tehnice a căilor fe
rate și, firește, a con

dițiilor de lucru din 
depoul Craiova, exi
gențele mereu mai 
mari față de transpor
turi nu ne permit nici 
un răgaz în pregătirea 
profesională — afirmă 
mecanicul Dumitru 
Stan. A învăța, a acu
mula neîntrerupt noi 
cunoștințe mi se pare 
a fi astăzi însuși sen
sul existenței noastre 
de zi cu zi. Pentru fie
care dintre noi, iar 
pentru comuniști in 
primul rind“. Așa a

apărut pe locomotiva 
lui — ca instrument 
de lucru sui-generis — 
un... caiet. Caietul 
unde iși copiază noti
țele colegilor mai ti
neri, care urmează 
acum cursurile de 
perfecționare, spre a ti 
la curent cu ceea ce se 
predă „la zi". Pentru 
ca nici un element al 
noului să nu-i ră- 
mînă străin. De altfel, 
aceeași sete de cu
noaștere, aceeași do
rință de autoperfecțio- 
nare caută s-o insufle 
și tinerilor din preaj
mă — propriilor copii 
și celor, nu puțini la 
număr, cărora nu obo
sește să le arate fru
musețile meseriei, pe 
care o iubește cu pa
siune.

Incercind să între
gească biografia co
munistului Dumitru 
Stan, tovarășii săi de 
muncă au adus in dis
cuție noi elemente :

șl de largă perspectivă, deoarece nu
mai pe această cale se asigură ridi
carea gradului de civilizație a tuturor 
zonelor și localităților, transformarea 
armonioasă a întregii structuri și vieți 
sociale, făurirea deplinei egalități in 
ce privește condițiile de muncă și 
viață — bazată in esență pe egalita
tea condițiilor economice — a tuturor 
cetățenilor țării, fără deosebire de 
naționalitate.

Iată sintetizat. Intr-o strălucită 
expresie, unul din obiectivele funda
mentale ale politicii partidului de 
făurire a noii orinduiri — perma
nenta îmbunătățire a repartizării for
țelor de producție pe întreg teritoriul 
țârii, ceea ce asigură valorificarea mai 
rapidă a bogățiilor naturale și resur
selor de muncă din toate zonele, dez
voltarea accentuată a județelor rămase 
în urmă, crearea condițiilor favorabile 
ca întreaga populație să se bucure 
de roadele construcției socialiste, de 
binefacerile civilizației moderne. El 
se înfăptuiește sub ochii noștri, de 
la un cincinal la altul, de la un an 
la altul, asigurînd Îmbinarea orga
nică a criteriilor economice și sociai- 
politice. El prinde viață, In pro
porții fără precedent, in actualul 
cincinal, cind, potrivit directivelor 
Congresului al XI-lea al partidului, 
se accentuează procesul de dezvol
tare economico-socială echilibrată a 
tuturor județelor, astfel incit, pină 
in anul 1980, fiecare județ să ajungă 
să realizeze o producție industrială 
de cel puțin 10 miliarde lei. O mă
sură considerată pe drept cuvint re
voluționară. prin sensurile ei. prin 
implicațiile complexe și profunde 
asupra vieții județelor, orașelor si 
comunelor patriei, prin rolul determi
nant în creșterea bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor.

Sugestivă pentru consecvența șl 

nu a avut, in 25 de ani, 
nici un accident ; nu 
a întîrziat niciodată ; 
asigură întotdeauna 
trenurilor pe care le 
conduce — prin atfen- 
ție maximă, conștiin
ciozitate și curaj — 
condiții de deplină si
guranță a circulației. 
Firesc, toate aceste ca
lități, și incă altele, au 
cîntârit greu atunci 
cind colectivul l-a 
propus pentru înalta 
distincție „Ordinul 
Muncii" clasa I.

Momentul a depășit - 
granițele obișnuite ale 
unui asemenea eveni
ment : cel care l-a in- 
minat ordinul a fost 
însuși secretarul gene
ral al partidului. Și i-a 
dat noi aripi in efor
turile sale statornice 
pentru perfecționare. 
A sa proprie și a celor 
alături de care mun
cește

Consecvent preocu
părilor sale, mecanicul 
Dumitru Stan se nu
mără intre cei prin ale 
căror strădanii s-a tre
cut, recent, la titula
rizarea personalului pe 
locomotive și la antre
narea directă a aces
tuia la reparațiile din 
depou ; totodată, bo
gata sa experiență se 
valorifică în întocmirea 
unor turnusuri perfec
ționate la trenurile de 
călători și de marfă. 
Astfel că, drept con
cluzie a acestor succin
te însemnări, cele mai 
nimerite ni se par a fi 
înseși cuvintele sale : 
„Omul nu poate reali
za nimic decît prin 
muncă, prin perseve
rență. Și, folosind o 
comparație care-mi 
este mai la lndemină, 
aș spune că, in plus, 
forța de gîndire și ac
țiune a fiecărui co
munist trebuie să se 
dovedească a fi mai 
puternică decît cea mai 
de forță locomotivă".

Maria BABOIAN
Desen de T. ISPAS

NICOLAE
fermitatea cu care a fost aplicată în 
practică politica de repartizare ra
țională a forțelor de producție pe

Producția Industriali 1965
Numărul

1970
județelor

1975 1980
Pină la 2 miliarde lei 14 5 1 —
2,1 — 4 miliarde lei 13 11 4 —
4,1 — 10 miliarde lei 9 15 14 —

10,1 — 15 miliarde lei 3 5 7 16
15,1 - 25 miliarde iei — 3 11 12
Peste 25 miliarde lei 1 1 3 12

Activitatea de ridicare economică 
șl socială a tuturor zonelor țării are 
la bază, in primul rind, un impresio
nant efort financiar din partea sta-

SE RETRAG MACARALELE, APAR NOILE BLOCURI...

Macaralele ridicate printre clădi
rile din perimetrul central al Capi
talei încep, după luni in șir de 
neodihnă, să-și coboare brațele sau 
să-și retragă discret siluetele, spre 
a face loc noilor blocuri. Proiecte 
care, anul trecut, pe vremea aceas
ta, nu erau conturate incă in toate 
detaliile — grație unei mai bune 
organizări a muncii constructorilor 
de pe șantierele deschise in zonele 
centrale ale Capitalei — pe locurile 
clădirilor afectate de seismul din

DUPĂ STRĂLUCITUL

SUCCES

Gimnastele noastre „de aur" si extelentii lor antrenori 

Marta și Bela Karoly au revenit ieri in patrie

DE LA COPENHAGA
„Bine ați venit, fetele noastre 

dragi!" Ieri după-amiază, la aero
portul Otopeni, tinerele reprezentante 
de aur ale gimnasticii românești, ex- 
celenții lor antrenori Marta și Bela 
Karoly au fost primiți cu multă căldură 
sufletească și sentimente de satisfacții 
împlinite pentru strălucitele lor suc
cese. Delegația noastră a fost întîm- 
pinată de tovarășul Emil Drăgăncs- 
cu, ministrul turismului și sportului, 
președintele Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, de re
prezentanți ai C.N.E.F.S. și ai fede
rației de gimnastică ai organizațiilor 
sportive bucureștene, precum și de 
numeroși amatori de sport, care 
le-au adus flori, multe flori, și i-au 
aplaudat furtunos.

Coboară din avion, surîzătoare și 
emoționate vizibil — Nadia, Emilia, 
Melita. Prin Nadia Comăneci, in gim
nastica internațională s-au stabilit noi 
parametri tehnici — pentru întiia 
oară o sportivă cucerind de trei >ri 
consecutiv titlul de campioană abso
lută a Europei, ultimul dintre acestea 
cu un punctaj excepțional. Prin Emi
lia Eberle, urcată astăzi la rangul de 
vicecampioană, se vede limpede că 
(Continuare în pag. a IlI-a)

CEAUȘESCU
întregul teritoriu al tării este distri
buția în timp a județelor după va
loarea producției industriale.

tulul, concretizat Intr-un Impresio
nant efort de investiții, astfel incit 
(Continuare in pag. â III-a)

1977, devin acum realitate. Nu de 
mult a fost dat in folosință noul 
imobil construit pe bd. Magheru, la 
intersecția cu str. N. Beloiannis, la 
parterul căruia a fost deschisă co
fetăria „Casata". In curind. in blo
cul „Scala" încep să se mute primii 
locatari. Noile clădiri de pe Calea 
Victoriei, situate la intersecția cu 
str. Nuferilor, în scuarul „Majestic", 
la intersecția cu bd. Gh. Gheorghiu- 
Dej sau cu str. Lipscani și com
plexul „Dunărea" se află și ele

Aeroportul Otopeni, Ieri, ora 17. Tripla campioană olimpică, Nadia Comăneci, aduce definitiv în țara noastră 
trofeul prestigioasei competiții Foto : S. Cristian

A
Culturile agricole șl, In mod deo

sebit, cerealele păioase, la care con
sumul potențial de apă este in etapa 
actuală de 50—60 mc pe zi, au benefi
ciat din plin de ploile din ultimele 
zile. Important este că centrul de 
greutate al ploilor s-a situat, in ge
neral, in zonele cu deficit mare de 
umiditate, refăcînd rezerva de apă 
din sol. Excepție fac Cîmpia Bărăga
nului și Dobrogea, unde ploile au 
însumat doar între 30 și 50 de litri 
pe metrul pătrat, iar deficitul de apă 
din sol este cuprins Intre 800 și 1 000 
mc la hectar.

O vorbă din bătrlnl spune : „Plouă 
tn mai, se face mălai". Intr-adevăr,

intr-un stadiu avansat de execuție, 
tn faze asemănătoare sint și alte 
blocuri de locuințe din perimetrul 
central, insumind circa 4 000 de a- 
partamente, pe care constructorii, 
depunind eforturi susținute pentru 
înfăptuirea indicațiilor secretarului 
general al partidului, se străduiesc 
să le finalizeze pînă la 23 August. 
(D. Tircob).

In fotografii : noile blocuri „Sca
la" și „Casata".

CUL TURIL OR
ploile din ultimele zile sint favora
bile culturilor agricole, atît a celor 
semănate in toamnă, cît și celor in- 
sămînțate în primăvară. Dar în a- 
celași timp, ele creează condiții pen
tru înmulțirea buruienilor. Iată de 
ce, In aceste zile, pentru toți lucră
torii din agricultură obiectivul prio
ritar 11 constituie executarea neîntîr- 
ziată și de bună calitate a lucrărilor 
de întreținere a culturilor prăsitoare.

Ținind seama de condițiile noi 
create. Ministerul Agriculturii reco
mandă ca in cel mult o săptămină 
să se încheie prima prașilă manuală 
și mecanică pe toate suprafețele pla
nificate. Din datele centralizate la 
minister rezultă că pînă Ia 14 mai 
prima prașilă mecanică și manuală 
s-a făcut la sfecla de zahăr pe 40 la 
sută din suprafețele cultivate, res
pectiv, pe 64 la sută ; la floarea- 
soarelul — pe 93 la sută și. respectiv, 
64 la sută, iar la porumb — pe 4 la 
sută și, respectiv, 3 la sută. Stadiul 
lucrărilor la zi dovedește că, față de 
dezvoltarea culturilor prăsitoare, 
există o serioasă lntlrziere în ce pri
vește executarea primei prașile me
canice și manuale.

Literatură și istorie
Interesul dovedit de scriitorii noștri 

de astăzi — care continuă și în acest 
fel o nobilă tradiție a literaturii 
române — față de orizontul istoric al 
existenței umane, deschiderea opere
lor lor spre istorie (ca dimensiune 
temporală a evoluției și autoperfec- 
ționării omului, dar și ca însumare a 
experiențelor, trăsăturilor distinctive 
și profilului specific dobîndite de un 
popor in cursul veacurilor) mi se 
pare deosebit de rodnic și plin de o 
profundă semnificație.

Acest interes 
constituie parte 
integrantă a unui 
efort desfășurat 
cu luciditate și 
răspundere al 
scriitorilor noștri, 
de autocunoaște- 
re, de descifrare a determlnațiilo'-, 
zguduirilor și proceselor evolutive 
complicate prin care s-a modelat so
cietatea noastră și s-au născut pro
blemele și necesitățile pentru a căror 
rezolvare ea luptă astăzi cu atîta 
abnegație, adică de a înțelege intr-un 
orizont larg problematica actuală a 
țării, modul cum ea cuprinde o bo
gată experiență umană acumulată 
de-a lungul vremii.

Fiecare om este rezultat al propri
ilor sale eforturi de a se modela și 
perfecționa și al unui complex proces 
de formare socială a trăsăturilor sale, 
a calităților etice, a conștiinței, a unui 
anumit chip de a înțelege relațiile 
interumane. Dar, în același timp, în 
el se sintetizează o întreagă istorie,

însemnări de 
Francisc PĂCURARII!

Din Informațiile primite de Ia In
stitutul de meteorologie și hidrologia 
rezultă că în următoarele zile vre
mea se va ameliora. Precipitații slabe 
se vor semnala numai în sudul țării, 
iar după 2—3 zile temperaturile vor 
atinge valori de 22—25 de grade. Deci, 
urmează o perioadă cu condiții deo
sebit de favorabile executării tuturor 
lucrărilor agricole de sezon. Indife
rent insă de starea timpului, lucră
rile de Întreținere a culturilor prăsi
toare trebuie să fie mult intensifi
cate. In fiecare unitate agricolă spe
cialiștii trebuie să stabilească solele 
cu pericol de îmburuienare, pe care 
să se efectueze cu prioritate prașilele 
mecanice și manuale. Pentru urgen
tarea acestor lucrări este de cea mai 
mare importanță ca organizațiile de 
partid de la sate, consiliile unice 
agroindustriale și consiliile populare 
comunale, asigurînd mobilizarea tu
turor forțelor mecanice și umane, să 
urmărească în permanență realizarea 
și depășirea vitezelor la prășit sta
bilite pe fiecare formație în parte, 
prin Organizarea temeinică a muncii 
și desfășurarea activității tn cimp, 
din zori și pină in noapte.

din ale cărei procese multiple și 
complicate s-a născut societatea din 
care face parte, cultura din tezaurul 
căreia s-au constituit propria sa zes
tre spirituală, tradițiile, obiceiurile și 
trăsăturile temperamentale care și-au 
pus pecetea asupra modului său de 
a fi. Scriitorii, găsind unul din rostu
rile fundamentale ale activității lor 
în cercetarea și exprimarea mișcărilor 
profunde și semnificative ale conști
ințelor, simt cu toată ființa lor, con
știent sau instinctiv, această realita

te, care își află 
cele mai diferite 
expresii în crea
ția lor. Căci este 
greu, dacă nu 
chiar Imposibil, să 
ne înțelegem fiin
ța socială de as

tăzi fără a înțelege procesul de a- 
pariție, de evoluție și de configurare 
a problemelor, a modului de a fi, de 
a gindi și de a se comporta ale po
porului nostru, fără a le descifra di
mensiunile istorice.

Cind spunem „istorie" ne gindim 
uneori la un trecut definitiv revolut, 
sedimentat în monumente și docu
mente, păstrat în muzee și arhive. In 
realitate, istoria este însuși procesul 
viu al trecerii unui popor prin timp, 
este ridicarea din trecut spre viitor 
pe puntea veșnic schimbătoare a pre
zentului. Căci prezentul este doar 
puntea dintre trecut și viitor, îmbogă
țind cu fiecare clipă tezaurul de ex
periențe, de realizări, de progres al 
trecutului și împingind societatea cu 
un pas înainte spre viitorul generator 
de noi orizonturi. Istoria este trăirea 
reală și concretă a vieții, cu nu
meroasele ei probleme, cu eforturile 
de a le rezolva, cu nesfirșita ei în
cărcătură de biruințe și de eșecuri, 
de bucurii și de tristeți din care se 
constituie spirala uriașă a evoluției 
omenirii in timp. Scriitorul, incercind 
să reîntrupeze un moment al istoriei, 
se deosebește de savant tocmai prin 
faptul că el caută in primul rînd 
pulsul viu, autentic, convingător și 
semnificativ al unor existențe, încăr
cătura de vise și de speranțe, de 
succese și de înfrîngeri, de fericire 
și de durere, a vieții unor ființe din 
carne și oase, pe care — dacă opera 
atinge cu adevărat incandescența 
creației artistice — cititorul o simte 
real-concretă, expresie a unei indivi
dualități convingătoare și in același 
timp general-valabilă, adică expresie 
a unei experiențe general-umane.

In acest sens, scriitorul face istorie 
chiar și atunci cînd va relata întîm- 
plări, închegate intr-un tablou con
vingător de viață, desfășurate în săp- 
tămîna prin care tocmai trecem. 
Căci, pe de o parte, pînă își va termi
na lucrarea, săptămină noastră de a- 
cum se va fi transformat în trecut, 
trecut apropiat, dar trecut, ireversibil 
și nemodificabil. Pe de altă parte, nici 
o viață de om nu se definește numai 
prin clipele sale de față, ci vine din 
experiențe trecute, din trăiri anterioa
re, dintr-un proces complex care a 
format-o, i-a conturat profilul și a 
făcut să aibă o anumită rezonanță, 
și nu alta, față de problemele cu care 
e confruntată in clipa de față.

După cum sint convins că scriind 
despre epoca lui Ștefan cel Mare, a 
lui Mihal Viteazul sau despre revo- 
(Continuare in pag. a IlI-a)



PAGINA 2 SCINTEIA — marți 15 mai 1979

DIVERS I
I

I Grădină I
I strămutată I
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La începutul primăverii, gră
dina de legume a întreprinderii 
de in și cinepă din Negrești — 
Oaș, care îmbogățea cu vitamine 
proaspete hrana abnonaților can
tinei și a copiilor de la grădinița 
și creșa unității se afla in pra
gul unei iminente dispariții. A- 
ceasta, intrucit grădina „cădea" 
in perimetrul unui nou obiectiv 
industrial, a cărui construcție în
cepuse. Dar administratorul com
plexului cantină-creșă-grădiniță, 
Augustin Dănuț, s-a zbătut să 
nu dispară mindrețea de grădi
nă, care abia fusese fertilizată. 
A venit și cu soluția salvataore : 
strămutarea grădinii, tn scurt 
timp, stratul de pămlnt de la 
suprafață, fertil, gros de peste 
un metru, a fost strămutat pe 
un alt teren in imediata apro
piere a complexului, cu ajutorul 
camioanelor șantierului. Salvată, 

................ »i 
de

grădina ride acum, in soare 
promite o bogată recoltă 
vitamine.

I N-au vrut

I
I

de vorbă 
bună

I
I
I
I
I
I

In loc să se ducă la muncile 
timpului cu alți tineri de seama 
lor, Iosif Gherguț și Petre Bar- 
tic din comuna Alexandru loan 
Cuza, județul Iași, stăteau citu-i 
ziulica de mare pe la bufetul 
satului. Prietenii și consătenii 
i-au sfătuit să se lase de nărav, 
dar ți-ai găsit ! Ba, unde mai 
pui că tot ei au sărit la ceartă. 
Ultima ispravă ; intr-o seară 
l-au lovit pe paznicul Petre 
Dumitrache. Pentru fapta lor, 
cei doi au fost judecați in fața 
satului și condamnați la cite 8 
luni închisoare, cu executarea 
pedepsei la locul de muncă. Adi
că in cadrul cooperativei agri
cole, acolo unde le era locul.

I
I

Stop!
Atî încuiat

9

mașina?

I
I
I
I
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Serviciul de circulație al 

liției județului Tulcea, cu spri
jinul unor șoferi din activul 
voluntar, a organizat intr-una 
din serile trecute un control al 
mai multor autoturisme parcate 
de posesorii acestora pe străzi, 
in fața locuințelor. Rezultatul 
ă fost surprinzător: nu mai 
puțin de 23 de autoturisme ti
veau portierele descuiate. La nu
meroase alte mașini, proprietarii 
acestora „uitaseră" să închidă 
port-bagajele sau capotele. Un 
număr de 16 mașini aveau înăun
tru, „la vedere", tot felul de 
obiecte de valoare : caseto- 
foane, magnetofoane, haine de 
piele, genți, poșete...

Obiecte de valoare, care mai 
de care mai atrăgătoare pen
tru... răufăcători.

mt-
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Unchiul și-a 
„încasat" 
nepotul

Un cetățean din Gherla 
trimis vorbă nepotului său,
dor Morar, conducător auto la 
Trustul de construcții chimice 
din Cluj-Napoca, să vină să-i 
plătească o datorie, dar să-i 
aducă și niște balast. Zis și fă
cut. Nepotul a încărcat autobas
culanta 21-CJ-5241 cu cinci tone 
de balast și a plecat la unchiul 
din Gherla. Pentru a transporta 
balastul avea nevoie de acte. 
Acte pe care le-a falsificat. A- 
juns la destinație, a descărcat 
balastul, și-a achitat datoria un
chiului și a făcut cale întoarsă. 
Dar a fost stopat de organele de 
miliție. După care a „încasat" 
amenda cuvenită și a plătit și 
paguba pricinuită.
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Secretarului Filialei de vină- 
toare Zimnicea, Dumitru Cevei, 
nu-i venea să-și creadă ochilor. 
In timp ce se afla la fondul de 
vinătoare numit Balta Bujoru a 
zărit un cird de giște sălbatice, 
împreună cu vinătorii loan 
Melas și Nicolae Pascu, a început 
să le numere. Erau peste 60. 
Giște sălbatice, mari, frumoase. 
Cei trei au rămas nedumeriți la 
vederea respectivelor giște in a- 
propiere de Zimnicea. Aceasta, 
intrucit la ora actuală ele tre
buiau să se afle la... clocit. De 
aici, nedumerirea, dar și între
barea lor, pe care o adresează 
specialiștilor: „Cum se explică 
acest fenomen nemaiintilnit pină 
acum, in luna mai, in zona res
pectivă ?".

Intervenție 
curajoasă

O scăpărare de chibrit, o 
felie de aragaz defectă și...
cătăria locuinței unui cetățean 
din Ardud (Satu Mare) a fost 
inundată de flăcări. Au sărit 
grabnic vecinii, cărora li s-au 
adăugat și pompierii voluntari. 
Acționind bărbătește, ei au reu
șit să salveze casa omului. Pen
tru fapta lor curajoasă — cele 
mai călduroase felicitări. Rămine 
totuși... arzătoare o intre bare pe 
adresa depozitului PECO din 
Satu Mare : de ce nu se iau toa
te măsurile de asigurare pentru 
a preveni livrarea unor butelii 
defecte, așa cum s-a intimplat 
In acest caz ?
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Tehnologii modernizate cu forțe proprii-
sporuri mari de producție fizică

în ultimii ani. colectivul întreprin
derii de geamuri din Buzău a obținut 
realizări de prestigiu cu care pe bună 
dreptate se poate mindri. Producția 
industrială pe primii trei ani ai aces
tui cincinal a fost realizată cu trei 
luni mai devreme, creindu-se condi
țiile obținerii unei producții supli
mentare — inclusiv angajamentul 
asumat in Întrecere — în valoare de 
peste 40 milioane lei. De asemenea, 
pe primele patru luni din acest 
an producția netă a fost mai 
mare cu 1,6 milioane lei fată de plan, 
iar la producția fizică depășirea în
sumează 62 000 mp geam și 300 mp 
oglinzi din geam șlefuit. „Cerințele 
actualului cincinal, subliniate cu tă
rie de secretarul general al partidu
lui, de a trece in toate sectoarele de 
activitate la o calitate nouă, superi
oară, au declanșat in rîndul colecti
vului nostru noi acțiuni, menite să 
perfecționeze procesele tehnologice, 
parametrii utilajelor, să ridice efi
ciența economică a producției — ne 
spunea ing. Ion Nuțu, directorul teh
nic al Întreprinderii. Introducerea 
noului mecanism economico-financiar 
a creat un cadru și mai prielnic de 
materializare a eforturilor de autode- 
pășire a colectivului. Numai in ulti
mul an s-au făcut o seamă de modifi
cări constructive la instalații, au fost 
concepute si puse in funcțiune linii 
tehnologice cu caracteristici superi
oare celor din proiect, care au făcut 
posibile salturi calitative considera
bile".

La laminorul de geam, de pildă, 
unde se pierdeau anual circa 40 000 
mp geam din cauza frecventelor ru
peri ale lanțului de acționare de la 
dispozitivul util-mobil, se impunea 
schimbarea soluției constructive a 
utilajului. Ing. Stefan Iancu a proiec

tat un nou sistem de transmisie care 
nu mai lucra in zona temperaturilor 
ridicate, iar un colectiv format din 
maiștrii Gheorghe Neagu. Ilie T. Ilie, 
Ion Gogea și ing. Mihai Mihalache 
a executat și montat — fără a între
rupe curgerea benzii de geam lami
nat — dispozitivul, eliminind astfel 
pierderile și realizîndu-se o econo
mie de energie de circa 28 000 kWh 
și 108 tone combustibil conventional 
anual.

Un alt exemplu. Pe conveierul de

ginerii Gh. Popa si Gh. Petre, colec
tiv care a conceput si executat un 
dispozitiv de absorbție a aerului din 
foile de geam supuse prelucrării în 
fabricația parbrizelor auto din du
plex. La cuptorul de curbare a par
brizelor duplex, din pricina unor cu
rent! secundari de aer. operațiunile 
de modelare pe matrițe a geamului 
nu se realizau corespunzător pe în
treaga suprafață a cuptorului. Ace
lași colectiv a găsit o soluție de mo
dificare a construcției cuptorului, a

Experiența colectivului de la întreprinderea 
de geamuri din Buzău

șlefuire-polizare. instalațiile de cla
sare a nisipurilor asa cum fuseseră 
furnizate de producătorul utilajelor 
nu asigurau o finețe granulometrică 
corespunzătoare, astfel că in procesul 
șlefuirii Intrau unele tracțiuni grobe 
cu dimensiuni mai mari de 0.5 mm 
care dăunau calității cristalului și. 
totodată, nu permiteau realizarea șle
fuirii geamului pe grosimi sub 5 mm. 
Neajunsul a fost înlăturat prin con
fecționarea și introducerea în con
strucția clasoarelor de nisipuri a 
unor site vibratoare de calibrare. 
S-au redus astfel cu 5 la sută pier
derile de geam pe conveierul de șle
fuire-polizare si consumul energetic 
cu 500 000 kWh. Remarcabilă este și 
contribuția colectivului format din 
muncitorul Victor Mitrea. maistrul 
Ion Pană. ing. Dorin Nuțescu. subin-

cărei aplicare a dus la reducerea con
sumului specific de geam cu 8 la 
sută, la eliminarea rebuturilor și la 
diminuarea necesarului de energie cu 
360 kWh pe lună. Economii de so
luții de argintare și geam prelucrat 
de aproape 500 000 lei anual s-au 
realizat si la secția de oglinzi, prin 
tnlocuirea instalației de preparare și 
distribuție a soluțiilor de argintare 
cu care era dotată linia tehnologică.

„Sistemul complicat de conducte 
ale vechii instalații provoca dese în
treruperi ale fabricației si. implicit, 
pierderi — spunea maistrul Ion Cu
lca. Muncitorii și maiștrii sectorului 
au conceput și executat o instalație 
mult mai simplă, dar mai robustă, ai 
cărei parametri de funcționare sînt 
superiori și asigură o calitate mai 
bună a oglinzilor". „Nu ne-am putut

Cuvîntul cititorilor
CUVINTUL 

OAMENILOR MUNCII

„Terții"
Prin specificul activității lor, uni

tățile cooperației meșteșugărești au 
datoria să se ocupe, în principal, de 
satisfacerea cerințelor de servicii ale 
populației. Și dacă în vorbe majori
tatea lucrătorilor din cooperație sint 
de acord cu această prioritate, in 
practică lucrurile stau adeseori in
vers. Bunăoară, in timp ce indicato
rul prestărilor de servicii al coope
rativelor meșteșugărești din întreaga 
țară nu a fost realizat în primele 
patru luni din acest an cu mai multe 
sute de milioane lei, producția de 
mică serie și de cooperare cu alte 
unități economice (numite în lim
bajul specialiștilor — „terți") a fost 
depășită in mod substanțial. Ceea ce 
dovedește că unitățile meșteșugă
rești au capacitatea de a realiza un 
volum sporit de comenzi, numai că in

iau „partea leului"
In cooperația 

meșteșugărească 
din județul Dîmbovița 

loc să fie stimulate și atrase, in pri
mul rînd, comenzile populației, au 
fost promovate comenzile „terților".

Pentru a desluși resorturile acestei 
stări de fapt, implicațiile sale asupra 
nivelului de servire a populației, 
ne-am oprit la situația concretă din 
județul Dîmbovița, unde ponderea 
prestărilor de servicii in volumul to
tal al activităților cooperatiste este 
printre cele mai reduse din țară.

SITUAȚIA STATISTICA A COOPERAȚIEI DIMBOVIȚENE
INDICATORUL DENUMIREA ACTIVITĂȚII

Prestări de servicii Lucrări la „terți"
Ponderea In volumul total de

plan 85% 75%
Sporul realizat tn primii trei ani 
din actualul cincinal
Gradul de realizare a planului 

In primele 4 luni din acest an

303 milioane lei 80,1 milioane lei

82%

Analizind cifrele din acest tabel, 
ajungem la cel puțin două concluzii: 
a) in Dîmbovița serviciile publice sînt 
departe de a constitui preocuparea 
principală a cooperației meșteșugă
rești — dovadă atit ponderea lor 
scăzută în volumul total de plan, cit 
și gradul redus de îndeplinire a pla
nului ; b) în timp ce pentru „terți", 
cooperația a găsit posibilități și a 
făcut eforturi să ofere în ultimii trei 
ani un plus de capacitate de peste 80 
milioane lei, pentru prestările de 
servicii, sporul de capacitate a fost 
de numai 30,5 milioane Iei.

Desigur, insistind asupra serviciilor 
publice, nu excludem necesitatea pro
movării de către cooperative și a lu
crărilor de mică serie și a celor de 
cooperare. Pentru că și asemenea lu
crări sînt utile economiei naționale. 
Numai că nu ele trebuie să predomi
ne, cooperativele avind mal intii 
obligația să diversifice oferta de 
servicii, să caute și să găsească noi 
și noi forme de acoperire a cerințe
lor de servicii ale populației, și nu
mai in măsura răminerii unor capa
cități de producție disponibile să an
gajeze lucrări la „terți".

Ce se intimplă insă In situația exis
tentă? Meșteșugarii dimbovițeni, mul
țumiți că au folosite capacitățile de 
producție la executarea comenzilor ve
nite din partea „terților" nu s-au mai 
preocupat de perfecționarea activită
ții de servire a populației, de dezvol
tarea rețelei de unități prestatoare, 
în vederea atragerii și stimulării ce
rerilor populației. In nici unul din 
cele patru orașe ale județului (Tîr- 
goviște, Titu, Moreni și Pucioasa) 
cooperația nu are asigurată în pre
zent întreaga gamă de servicii pre
văzută in haremurile minimale. La 
Tîrgoviște lipsesc 36 categorii de 
servicii, la Titu — 31, la Pucioasa — 
20, la Moreni — 15. Slaba preocupare 
privind diversificarea serviciilor o 
atestă și modul de îndeplinire a sar
cinilor din planul de măsuri tehnico- 
organizatorice propuse de cooperati
ve. Din cele 40 de sarcini de extin
dere, diversificare și perfecționare a 
serviciilor publice, cuprinse in acest 
plan, in anul trecut, au fost finalizate 
integral doar... o treime. Anul acesta 
situația s-a repetat. Semnificativ este 
și faptul că in tot cursul anului tre

cut și în perioada scursă din acest an, 
nici o cooperativă dimbovițeanâ (și 
sint 9 în total) nu a dat în folosință, 
prin planul de investiții, nici o uni
tate nouă de prestări servicii.

Dar iată și un alt aspect. Am in
trat zilele trecute în mai multe 
unități ale cooperativei „Sirguința" 
din Tîrgoviște. Deși cooperativa 
dispune de numeroși meseriași, ter
menele de execuție a lucrărilor so
licitate de cetățeni (confecții pe 
comandă) sînt aproape duble decît 
cele maximale, fixate chiar de forul 
județean al cooperației (U.J.C.M.), 
prin decizia 2266 din 1977. Motivul ? 
In loc ca meseriașii să fie reparti
zați cu prioritate spre atelierele care 
execută lucrări la populație (mai 
ales în perioadele de sezon), ei umplu 
pină la refuz atelierele care lucrează 
pentru „terți". La rîndul său. coope
rativa „Constructorul", care dispune 
de peste 400 meseriași, amină cu 
lunile lucrările de reparații solicitate 
de populație (zugrăveli, tencuieli, 
etc.), tn timp ce contractele încheiate 
cu „terții" sînt onorate aproape cu o 
precizie de ceasornic.

Fără îndoială, e mai comod pentru 
cooperative să încheie cu unitățile 
economice contracte pentru lucrări 
de serie și de valoare mare decît 
să-și bată capul cu lucrări indivi
duale, de regulă de mai mică valoare, 
solicitate de populație. Efortul orga
nizatoric este evident mai redus în- 
tr-o asemenea alternativă. Numai că, 
sarcina de bază a cooperației o con
stituie tocmai prestările de servicii 
către populație și spre ele trebuie 
îndreptate toate forțele meseriașilor 
cooperatori. O asemenea cerință in
vocată adeseori doar ca subiect de 
discuție prin ședințe, de angajamente 
și promisiuni ierme (prea des însă 
ignorate) trebuie să devină obiectivul 
esențial al tuturor cooperatorilor, 
preocuparea lor zilnică. Măsurile pre
conizate de cooperative și la care s-a 
referit președintele U.J.C.M. Dîmbo
vița, tovarășul Ion Gătejoiu, în dis
cuția purtată în finalul investigațiilor 
noastre, sperăm să aducă o schim
bare radicală in activitatea meșteșu
garilor de aici, astfel incit sarcinile 
de extindere a serviciilor publice să 
fie integral îndeplinite în perioada 
care a mai rămas din acest an și în 
continuare pe întregul cincinal.

Mihai IONESCU

împăca niciodată cu ideea că licen
țele pe care le avem pentru unele 
produse sînt de o asemenea perfec
țiune încît noi nu trebuie decît să 
lucrăm mereu conform prescripțiilor 
lor — ne spunea maistrul Călin Pa- 
honțu de la atelierul de geam izovit. 
După punerea în funcțiune a capaci
tății de geam izovit, atit productivi
tatea. cit și costurile de producție, 
destul de ridicate, au fost obiectivele 
cărora le-am acordat o atentie spo
rită pentru a le aduce Îmbunătățiri. 
Conlucrarea muncitorilor și a mai
ștrilor din atelier, care aveau expe
riența zilnică a fabricației, s-a mate
rializat prin conceperea și execuția 
unei instalații noi. cu o tehnologie 
nouă de realizare a produsului. S-a 
sporit astfel volumul producției cu 
2 000 mp de geam pe lună, am reu
șit o mai bună folosire a materiale
lor indigene în locul celor din im
port și reducerea costurilor la jumă
tate fată de nivelul realizat prin pro
cedeul din licență".

Preocupări intense ale colectivului 
sint îndreptate in acest an spre gă
sirea de noi soluții tehnologice, care 
să contribuie la reducerea și mai ac
centuată a consumurilor materiale, 
de energie și combustibil, la creșterea 
eficienței economice în fiecare secție 
și atelier. In context, menționăm că 
se lucrează acum la punerea la punct 
a unei noi tehnologii de fabricare a 
jaluzelelor din geam liss. care va 
asigura o dimunare a consumului zil
nic de energie electrică pe o mașină 
cu 60 kWh. In prezent funcționează 
în această linie 4 mașini, deci econo
mia de energie, calculată la volumul 
de plan al producției, va fi de 240 
kWh pe zi.

Permanenta perfecționare a tehno
logiilor si a parametrilor de lucru ai 
instalațiilor, găsirea unor soluții con
structive noi. diferite de cele ..con
sacrate". se sprijină pe o continuă 
conlucrare a inginerilor și a tehni
cienilor cu muncitorii și maiștrii, acei 
depozitari ai experienței concrete de 
la fiecare loc de muncă. Așa cum 
evidenția maistrul Gh Predoiu, se
cretarul comitetului de partid pe în
treprindere. acest „limbai comun" 
este posibil datorită faptului că pre
gătirea profesională a muncitorilor 
întreprinderii este ea însăsi în per
manentă perfecționare. Tehnologiile 
modernizate, disciplina, înalta califi
care — iată ce „explică" însemnate
le sporuri de producție la întreprin
derea de geamuri-Buzău.

Florea CEAUȘESCU 
Mihai BÂZU

întreprinderea „1 Mai"-Ploieștl. O 
nouă instalație de foraj „F-320" pe 

standul de probe

De trei milioane de ori 
„Bine ați venit!“ 

ne litoralul românesc

Litoralul, această însorită 
scenă a vacanțelor la mare, 
și-a ridicat cortina estivală 
odată cu primele zile ale 
lunii mai. Pe litoral 
se află la această dată 
circă 10 000 de turiști. Lu
crătorii unităților hote
liere, de alimentație publică 
și prestatoare de servicii 
s-au pregătit intens, au pus 
la punct toate amănuntele 
unor concedii cit mai plăcu
te și mai confortabile, iar 
pentru a răspunde largului 
interes de care se bucură 
activitatea lor in noul sezon 
estival, Centrala O.N.T. Li
toral a organizat o confe
rință de presă in cadrul că
reia directorul general, Va
sile Trandafir, a anunțat că 
în acest an iși vor petrece 
vacanța pe litoralul româ
nesc, prin cele trei forme 
de turism — organizat, pe 
cont propriu și de tranzit 
— aproape trei milioane 
de oameni. Pe baza con

teatre
• Teatrul National București 
(sala mică) : Viața unei femei —
19.30, (sala Atelier) : Fanteziile lui 
Fariatlev — 19.
• Radiotelevlzlunea Română (str. 
Nuferilor) : Concert susținut de 
formația „Muslca Rediviva". Diri
jor : Ludovic Baci — 20.
• A.R.I.A. (la Palatul Sporturilor 
și Culturii) : Concert extraordinar 
de muzică rock susținut de for
mația vocal-instrumnetală „KA
RAT" din R.D. Germană — 19.30.
• Teatrul de operetă : Silvia —
19.30.

• Teatru! „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Elisabeta I — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Anecdote provinciale — 
19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul englezesc
— 19,30.
• Teatrul de comedie : Plicul — 
19,30
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Micul infern — 19,30, (sala 
Studio) : Jocul — 19.
• Teatrul maghiar Sf. Gheorghe 
(la sala Majestic) : Cain și Abel
— 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia
— 19.30.
• Teatru! „Ion Vasilescu* : Scene 
din viața unui bădăran — 19,30

Cit de prompt
Eugen Bularda, inginer, Între

prinderea de reparații auto Tecuci :
La sfirșitul anului trecut, la 

întreprinderea noastră trebuia să 
fie gata o nouă turnătorie de 
fontă și oțel, cu o capacitate to
tală de 6 700 tone pe an. Cu toate 
eforturile depuse, nici în prezent 
însă nu am reușit să o punem in
tegral în funcțiune. Aceasta, din 
cauză că mai multe întreprinderi, 
cu care avem încheiate contracte 
economice cu termene ferme de li
vrare, nu ne-au trimis o seamă de 
utilaje. Este vorba, în primul rind, 
de întreprinderea „Independența" 
— Sibiu, care, nici după decalarea 
termenului de la 30 septembrie 
1978 la 30 martie 1979, nu ne-a 
livrat două mașini de format prin 
scuturare, dintre care una cu masa 
de întoarcere, tip SDI și cealaltă, 
fără întoarcere, tip SDO. Apoi, în
treprinderea „Unio" — Satu Mare, 
care este în restanță cu o stație de 
antrenare la un conveier de fontă ; 
Intreprindera de construcții me-

Străzi uitate
loan Dragomir. strada Greierului 

nr. 32, Oradea :
Municipiul nostru are reputația 

unei localități frumoase, îngrijite, 
bine gospodărite. Unele străzi din 
cartierele mai mărginașe însă au 
cam fost uitate de gospodari. Iată 
un caz concret. In luna august 1978, 
la o scrisoare a mea, consiliul 
popular municipal mi-a răspuns 
că șantierul construcții-montaj al 
I.J.G.C.L.-Bihor are cuprinsă în pla
nul său pe luna septembrie, același 
an, terminarea lucrărilor de asfal
tare pe strada Barcăului pină la in
tersecția cu strada Greierului. Aici 
se va amenaja și un loc de întoar
cere pentru autovehicule. In acest 
fel, se menționa in răspuns, se vor 
crea condiții pentru introducerea 
unor autobaze noi, de mare ca
pacitate, pe traseele transportului

Unii cu neglijența,
„Odată cu intrarea în funcțiune 

a Centralei electrice de termofi- 
care București-Vest (C.E.T.), din 
cartierul Militari, trebuiau să fie 
date in exploatare și două lifturi 
pentru transportul unor materiale 
și piese grele, necesare întreține
rii și reparării cuptoarelor și ca- 
zanelor — relata intr-o scrisoare 
un grup de lucrători de la această 
unitate. Dar lifturile nu au func
ționat niciodată. Ce-i drept, in 
urma Intervențiilor repetate din 
partea conducerii C.E.T., con
structorul, în colaborare cu cei de 
la întreprinderea de fabricație și 
montaj ascensoare (I.F.M.A.) Bucu
rești, au montat un lift, l-au pro
bat dar... l-au lăsat înțepenit între 
etaje. Astfel că, de mai bine de 
doi ani, ne chinuim să ridicăm ma
terialele cum putem, pe scări, la o 
înălțime de circa 40 de metri".

Nota redacției. — Verificind la 
fața locului sesizarea, am aflat de 
la tovarășul Vasile Tudora, direc
torul C.E.T. București-Vest, că cele 
două lifturi trebuiau puse in func
țiune încă din anul 1975, odată cu

Pe scurt,
• Cine descuie lacătul ? Muni

cipiul Pitești dispune de două 
frumoase baze de agrement și re
laxare : parcurile Ștrand și Tri- 
vale, către care se îndreaptă zil
nic sute și sute de localnici sau 
turiști aflați în trecere pe aici. In 
parcul Ștrand circula pentru copii 
un trenuleț al pionierilor. In 
prezent însă, acesta se află într-o 
așa-zisă remiză, cu geamurile spar
te, închisă cu un lacăt, iar linia 
ferată care înconjoară parcul și 
pe care circula trenulețul este 
năpădită de Iarbă. Cei care răs
pund de activitatea șoimilor pa
triei și a pionierilor nu pot oare 
interveni pentru repunerea în 
circulație a acestui trenuleț atit

va fi răspunsul?
talice Bocșa, județul Caraș-Seve- 
rin, care nu ne-a trimis încă un 
rest de piese de la două cuptoare 
cu vatră mobilă (două ventila
toare, două debitmetre aer și gaz, 
un ventil proporțional gaz-aer, o 
clapetă de aer, precum și arză
toarele) ; întreprinderea mecanică 
de mașini și utilaj minier Baia 
Mare, care de șapte luni Intirzie 
expedierea unei instalații de sablat, 
precum și Combinatul industrial 
de construcții de mașini Bistrița, 
care mai trebuie să ne furnizeze un 
aerator cu paleți.

Intrucit fără aceste utilaje și 
piese turnătoria nu poate func
ționa la întreaga capacitate, ceea 
ce ne îngreunează îndeplinirea 
planului de reparații, facem un 
apel tovărășesc la colectivele de 
oameni ai muncii din întreprinde
rile respective să depună un efort 
mai susținut pentru a-și onora de 
urgență obligațiile restante, pre
văzute In contractele încheiate 
cu întreprinderea noastră.

de gospodari
în comun din cartierul Ioșia. A 
trecut lună după lună, dar de 
asfaltarea străzii, nici pomeneala 1 
Ce-i drept, pe traseul nr. 12 s-ai 
introdus autobuze noi, dar ce fr 
los că acestea se uzează și se di 
fectează repede din cauza stăr, 
necorespunzătoare a străzilor. 
Gropile de pe acestea se adin- 
cesc pe zi ce trece, din cauza tra
ficului intens, în zonă existînd și 
o rampă de descărcare a mărfuri
lor și materialelor de construcții 
din vagoanele C.F.R. Dacă măcar 
piatra cubică, ce așteaptă de doi 
ani pe această rampă, ar fi fost 
așternută pe străzi, s-ar fi evitat 
multe din necazurile ce le întim- 
pinăm în prezent.

Poate de această dată edilii mu
nicipiului nu vor mai ocoli stră
zile noastre.

alții cu ponoasele
darea în exploatare a centralei. 
La cazanul nr. 1, liftul montat a 
fost părăsit între etaje, iar lingă 
cazanul nr. 2 de-abia a fost insta
lată schela necesară celui de-al 
doilea ascensor, care, in prezent, 
ruginește in magazia centralei. 
Ce consecințe are această stare de 
lucruri pentru activitatea C.E.T. ? 
Ridicarea manuală și cu scripeți a 
diverselor piese, grele de sute de 
kilograme, și a diverselor mate
riale, necesare asigurării bunei în
trețineri și funcționări a cazonelor 
și cuptoarelor, necesită un mare 
efort, un consum mare de timp. 
Iată de ce neglijența și lipsa de 
răspundere în îndeplinirea obli
gațiilor contractuale din partea 
lucrătorilor de la întreprinderea 
„Energoconstrucția" și I.F.M.A. 
București nu pot fi trecute cu ve
derea de forurile lor ierarhic su
perioare, de la care așteptăm un 
răspuns prompt, tn legătură cu 
măsurile adoptate pentru înlătu
rarea acestor neajunsuri. (Dumi
tru Manole).

din scrisori
de solicitat de copii ? (Teodor Teo- 
dorescu, Pitești).
• Umăr la umăr, cetățeni și de- 

putați. In comuna noastră, Juri- 
lovca, sătenii, in frunte cu depu
tății, au desfășurat și desfășoară 
ample acțiuni de muncă patrio
tică pentru mai buna gospodărire 
și înfrumusețare a localității. Ast
fel, în această primăvară s-au 
plantat peste 2 000 de pomi fruc
tiferi, s-au executat lucrări de în
treținere a străzilor și trotuarele?, 
de-a lungul cărora s-au sădit zeci 
și zeci de brăduți etc. In pre
zent se lucrează de zor la extin
derea rețelei de alimentare cu apă 
potabilă a satului 6 Martie. (Anfim 
Picerița, învățător pensionar, co
muna Jurilovca, județul Tulcea). ,

tractelor încheiate, această 
cifră reprezintă cea mai 
mare solicitare de pină 
acum din partea turiștilor 
români și străini și mar
chează, în același timp, in
trarea în circuitul turistic 
a unor noi unități, intre 
care hotelurile „Amiral" și 
„Comandor", de Ia Mamaia, 
înzestrate cu o sală poliva
lentă, piscină, restaurant.

De asemenea, o serie de 
vile din Techirghiol, Eforie 
Sud și Mamaia vor „rede- 
buta" in actualul sezon da
torită ridicării substanția'e 
a nivelului de confort. O 
precizare : gazdele au a- 
nunțat că pe litoral iși vor 
petrece vacanța in acest 
an intr-un raport aproape 
egal atit turiști români cît 
și străini — lunile Iulie și 
august fiind însă mult mai 
solicitate decit in alți ani 
de turiștii străini.

îmbunătățirea bazei ma
teriale, a spațiilor de ca

zare se completează, In mod 
fericit, cu o serie de mă
suri organizatorice, cum ar 
fi creșterea procentului de 
nominalizare a repartizării 
pe hoteluri a biletelor de 
odihnă pînă la 70 la sută, 
îmbunătățirea transportului 
spre și in stațiuni. Con
comitent, lucrătorii de 
pe litoral și-au propus ca 
toate serviciile pe care le 
vor oferi să se situeze la 
un nivel calitativ evident 
superior, pe măsura presti
giului cîștigat în ultimii ani. 
Tot pe linia satisfacerii ce
lor mai înalte exigențe și a 
celor mai diverse gusturi, 
organizatorii turismului la 
mare și-au propus o reeva
luare a marilor rezerve de 
care dispun in serviciile de 
alimentație publică, valo
rificarea plusului de califi
care și experiență pe care 
o au lucrătorii din domeniul 
artei culinare.

La rîndul său, programul

cultural-artistic și de agre
ment se bucură de o aten
ție la fel de mare din par
tea organizatorilor. El cu
prinde o mare diversitate 
de manifestări pentru toate 
vîrstele și toate gusturile. 
El a debutat cu spectacole 
grupate in competiția tra
dițională „Steaua Litoralu
lui", continuă cu Săptămîna 
teatrului politic, organizată 
pe scena de dramă și co
medie a Constanței, după 
care vor urma spectacolele 
date în cadrul Festivalului 
de folclor, apoi „Zilele mu
zicii românești", „Serbările 
mării" și altele. Alături de 
cele trei instituții teatrale 
constănțene, pe scenele Li
toralului vor prezenta spec
tacole Teatrul Național „I.L. 
Caragiale", teatrul „Notta- 
ra“, teatrul „Bulandra", tea
trul „Giulești" și teatrul 
„Ion Vasilescu" din Bucu
rești, „Teatrul Tineretului" 
din Piatra Neamț, Teatrul

Național din Craiova și 
teatrele de estradă din Pi
tești și Ploiești. Folclorul 
românesc, atit de apreciat 
de toate categoriile de tu
riști, va fi reprezentat de 
cele mai mari ansambluri 
profesioniste : „Rapsodia
română" și „Doina" din 
București, „Miorița" din 
Brașov, „Doina Argeșului" 
din Pitești etc. Afișul cul
tural cuprinde peste 700 de 
spectacole de operă, ope
retă, balet, teatru și con
certe, cărora li se adaugă 
prezența permanentă a pes
te 80 de ansambluri folclo
rice și orchestre de muzică 
ușoară de mare reputație. 
Turiștii iși pot completa 
programul zilnic după do
rință in cele circa 50 de 
piscine acoperite și în aer 
liber, pe cele peste 100 te
renuri de sport de tot 
felul, in parcurile de 
distracții, dotate cu mij
loace de agrement pentru

toate vîrstele, In sălile de 
jocuri mecanice și sport, 
in bazele de practicare a 
sporturilor nautice care 
există în toate stațiu
nile. Agențiile de tu
rism ale litoralului oferă 
amatorilor 20 de trasee cu 
toate gamele de mijloace de 
transport pentru cunoaște
rea frumuseților, realizări
lor României socialiste și 
istoriei ei mulțimile care, 
precum și vizite în țările 
vecine. Organizatorii va
canțelor pe litoral și-au 
propus să antreneze la pro
gramele de excursii inter
ne și externe, la „tururile" 
de litoral circa 50 la sută 
din vilegiaturiștii care-și 
vor petrece vacanța aici. O 
vacanță activă, o vacanță 
a sănătății.
Georqe MIHĂESCU
Constantin PRIESCU

• Teatrul „Ion Creangă" : Nota 
zero la purtare — 17,
• Teatrul „Țăndărică" : Frații 
Criș — n.
• Circul București : Năzdrăvănii
le urșilor — 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Egor Bultclov și alții — 19.

cinema
• Furtuni de zăpadă : PATRIA 
— 14.30; 16,30; 18,30; 20,15.
• Rodeo : SCALA — 14; 16,15;
18.30; 20.45, FESTIVAL — 14; 16,15; 
18.30; 20 45, FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.

• Falansterul : CENTRAL — 15.30; 
19, FAVORIT — 9; 12; 16; 19.
• Dansul tobelor : LUCEAFĂRUL 
— 14; 16,45; 19,30. la grădină -
19.45. BUCUREȘTI - 14; 16.45;
19.45, MODERN - 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20,15, la grădină - 19,45,
• Masca de apă : CINEMA STU
DIO - io: 12: 14.
• Gala filmului cehoslovac: „Um
brele verii fierbinți CINEMA 
STUDIO — 20.
• A fost regăsită compania a 7-a: 
SALA PALATULUI - 17,15; 20. 
MELODIA - 9; 11,15; 13.30; 15 45; 
18; 20,15, GLORIA - 9; 11,15; 13.30; 
15,45: 18; 20 15.
• Nea Mărin miliardar : VICTO
RIA — 14: 16; 18; 20. DRMUL SĂ
RII — 14; 16; 18; 20.
• Aventurile maimuței Nuky —

9; 10,45; 12.30; 14,15, Expresul de 
Buftea - 16; 18; 20 : DOINA.
• Prietenii copilăriei mele : CA
PITOL - 14; 16; 18.15; 20,15.
• ReîntUnirea prietenilor de lup
tă : TIMPURI NOI - 14; 16; 18; 
20.
• Viata merge înainte : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20.15. GIULEȘTI - 9; 11; 13.15:
15.30; 17.45: 20.
• Vis de ianuarie : COTROCFNI
- 15; 17.30: 20, FLAMURA - 9; 
11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.15.
• Inocentul : GRIVITA — 9: 11,45; 
14,30; 17.15; 20. FLOREASCA - 9; 
11.30; 14; 16.30: 18.30.
• Jungla tragică — 11.45. Expre
sul colonelului Von Ryan — 14, 
Directorul nostru — 16,15, Rătă
cire — 19 : CINEMATECA.

• Ciocolată cu alune : BUZEȘTI
— 15; 17,30; 20, MUNCA — 15,30; 
17,45; 20.
• Inspectorul Harry : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Inspectorul și braconierii : BU- 
CEGI - 14; 16; 18: 20, la grădină
— 19,45, ARTA — 15,45; 18: 20,15.
• Brațele Afroditei : LIRA — 15; 
17.30: 20. la grădină — 20.
• Clipa : FERENTARI — 15.30; 19. 
O Al patrulea stol : PACExA — 15; 
17.30; 20.
• Omul cu masca de fier : VOL
GA — 14; 16,15; 18.30; 20.30.
o Ecaterina Teodoroiu : POPU
LAR - 15.30; 17,45; 20.
• Substituirea : VIITORUL —
15.30: 17,45; 20.
• Un om tn loden : AURORA — 
14; 16; 18; 20, la grădină — 19 45,

TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20,15, la grădină — 19,45.
• Addio Piccolamia: MIORIȚA — 
15,30; 17,45 : 20.
• Prima iubire : COSMOS — 15;
17,30; 20.
• Lanțul amintirilor : FLACARA
- 14,30; 17,30; 20,30, la grădină - 
20.
• Cine nu-1 cunoaște pe Kadkin : 
PROGRESUL — 14: 16; 18: 20.
• Cobra : GRADINA CAPITOL — 
19.45, GRADINA TITAN — 19.45.
• Police Python 357 : GRĂDINA 
BUZEȘTI - 19 30.
• Napoli se revoltă : GRĂDINA 
FESTIVAL — 19,45.
• Detectiv particular : GRĂDINA 
ARTA — 19,30.
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Cronica
Primire la Consiliul 

de Miniștri
Luni după-amiază, tovarășul Janos 

Fazekas, viceprim-ministru, minis
trul comerțului interior, a primit pe 
tovarășii B. S. Gordeev, adjunct al 
miniitrului comerțului exterior, și 
S. E. Saruhanov, adjunct al minis
trului comerțului interior din U.R.S.S.

Au fost discutate probleme privind 
creșterea și diversificarea schimbu
rilor reciproce de mărfuri, precum 
și extinderea schimbului de expe
riență ce prezintă interes in dome
niul comerțului interior.

A participat Nicolae Bozdog, prim 
adjunct al ministrului comerțului in
terior.

La convorbiri a fost de față 
V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București.

PIGCUF6. Delegația Federației 
Naționale a Femeilor din R.P. Chi
neză, condusă de Luo Qiong, vice
președintă a Federației, membră a 
Comitetului Permanent al Comitetu
lui Național al Consiliului Consulta
tiv Politic Popular din întreaga Chi
nă, care, la invitația Consiliului Na
țional al Femeilor, a efectuat o vi
zită de prietenie și schimb de ex
periență în țara noastră, a părăsit 
Capitala.

In timpul șederii în România, de
legația a vizitat obiective economi
ce, de învătămint și social-culturale 
din București și din județele Argeș, 
Brașov și Sibiu și a avut convorbiri 
la Consiliul Național al Femeilor.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

După strălucitul succes de la Copenhaga
{Urmare din pag. I)
r------------------------ -

„zina de la Montreal" este mereu se
condată de gimnaste de clasa cea mul 
pură ; prin Melita Riihn constatăm 
cu bucurie că gimnastica românească 
dispune de un rezervor nesecat de ta
lente foarte tinere, ceea ce ii întă
rește in lume prestigiul de școală de 
prim rang valoric, iar pe plan națio
nal stimulează irezistibil centrele de 
instruire, antrenorii, sutele de fetițe 
care s-au dedicat performanței și vi
sează cu ochii deschiși momentul îm
plinirii.

Iată, celebrul cuplu de antrenori 
Marta și Bela Karoly, cei doi maeștri 
șlefuitori de talente, care au marcat 
cu personalitatea lor tehnică marile 
succese ale gimnasticii noastre din 
1975 încoace. Ne adresăm lui Bela 
Karoly, reamintindu-i declarațiile pu
blicate în ziarul „Scînteia" din 1 no
iembrie 1978, la întoarcerea de la 
campionatele mondiale : „Vă afirm, 
cu sinceritate, rezultatele fetelor pu
teau fi și mai bune. Vom face tot ceea 
ce depinde de noi pentru ca perfor
manțele viitoare să fie superioare ce
lor de astăzi". Așa cum spuneați

Noi comentarii ale presei internaționale
COPENHAGA 14 (Agerpres), — 

Comentind ultima zi a campionate
lor europene feminine de gimnas
tică, corespondentul agenției France 
Presse relevă performanța Nadiei 
Comăneci care, „după ce a cîștigat 
la individual compus, a obținut două 
medalii de aur și la concursul spe
cial pe aparate, risipind toate îndo
ielile ce apăruseră anul trecut, după 
-mondialele» de la Strasbourg, refe
ritor la continuitatea sa in fruntea 
gimnasticii mondiale. Nadia Comă
neci a confirmat la Copenhaga spec
taculoasa redresare și a fost foarte 
aproape să realizeze -marele șlem», 
adică să cucerească toate cele cinci 
medalii de aur puse In joc.

Nadia a prezentat multe noutăți și

ACTUALITATEA LA AUTOMOBILISM
• A doua etapă a campionatului de viteză pe 
circuit • A fost definitivat traseul „Raliului Dunării"

La Brăila a avut loc cea de-a 
doua etapă a campionatului național 
de viteză pe circuit. Cum la prima 
etapă („Memorialul Jean Calcianu"), 
«n cea mai așteptată cursă — a ma
fiilor Dacia 1 300 grupa II — s-a 
înregistrat abandonul, din cauze di
ferite, a trei piloți fruntași (Bellu, 
C. Motoc, Iancovici), întrecerea de 
acum de la Brăila și-a sporit a- 
tractivitatea prin realinierea la start 
a tuturor automobiliștilor noștri de 
frunte, inclusiv a lui Nicolae Gri- 
goraș (I.A.P. Dacia), a componenți- 
lor echipei Unirea Tricolor — lideri 
ai clasamentului general. Cu același 
interes a fost privită și comportarea 
tinerilor alergători de la Politehnica

RADIORECEPTOARE PORTABILE
Magazinele comerțului de stat dispun de nouă tipuri de radioreceptoare

portabile :
G.U. Preț. Lei

• Cora 1 345
© Apollo 1 345
• Pescăruș 2 450
O Alfa . 2 450
© Cosmos 3 645—740
• Albatros 4 800
• Jupiter 4 845
• Madrigal 4 1 150
© Gloria 4 1 450
Radioreceptoarele portabile se vlnd si cu plata tn 18 rate lunare.

Avansul este de 20 la sută.

zilei
Recepție.Cu priIeiul celei de-a 

XXXII-a aniversări a Partidului De
mocrat din Republica Populară Re
voluționară Guineea, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Kerfalla Cisse 
a oferit luni o recepție.

Au participat Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Constantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

Vernisajul unei expoziții 
americane. »Artistu* plastic ia 
lucru in America" se intitulează ex
poziția deschisă luni dupâ-amiază la 
Palatul sporturilor și culturii din Ca
pitală.

La vernisaj, criticul de artă Mo
dest Morariu și Rudolph Aggrey, 
ambasadorul S.U.A. Ia București, au 
rostit alocuțiuni in care au relevat 
contribuția acestei expoziții, ca și a 
altor manifestări culturale, la mai 
buna cunoaștere reciprocă a valori
lor spirituale create de popoarele ce
lor două țări.

Au participat Dumitru Ghișe, vi
cepreședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Ion Pacea, vi
cepreședinte al Uniunii Artiștilor 
Plastici, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, oameni de 
artă și cultură, un numeros pu
blic.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic. 
De la București, expoziția va fi pre
zentată și la Cluj-Napoca și Brașov.

atunci, tovarășe Karoly, s-a văzut că. 
intr-adevăr, rezultatele fetelor pot fi 
și mai bune. Ce ne spuneți, acum, 
după aceste campionate europene ?
— l-am întrebat. Și iată răspunsul : 
„In condițiile de lucru excelente de 
care ne bucurăm prin grija partidu
lui, a secretarului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, răspunsul este 
același — vom face tot ceea ce depin
de de noi pentru ca performanțele 
viitoare să fie la nivelul marilor ce
rințe I La Copenhaga, sportivele ro
mânce au concurat la titluri și meda
lii cu exponentele elitei gimnasticii 
mondiale, foarte talentate și bine 
pregătite, cum sint in primul rind 
Elena Muhina, campioană mondială 
absolută, și Natalia Sapoșnikova — 
cîștigătoarea Cupei Uniunii Sovietice. 
Viitoarele campionate ale lumii, din 
decembrie, de la Dallas, trebuie să 
găsească echipa României in cea mai 
bună formă pentru exprimarea depli
nă a calităților sale. Urmează, deci
— muncă și perseverență !“

Nadiei Comăneci, revenită după 
clipele de emoție și zlmbet la atitudi
nea ei normală in public, adică se

se pare că programul său va fi ci
zelat și perfecționat pînă anul viitor, 
la Olimpiada de la Moscova. Iar 
gimnasta care se pare că a înregis
trat cel mai mare progres în raport 
cu ultimul campionat mondial este 
tot o româncă : Emilia Eberle, pose
soare acum a trei medalii de argint 
față de cele trei de bronz cîștigate 
la Strasbourg, iar in spatele său se 
profilează Melita Riihn, de numai 
14 ani".

★
Comentatorul agenției Associated 

Press scrie, la rindul său: .La cam
pionatele de la Copenhaga, Nadia 
Comăneci a pus lucrurile la punct, 
reluîndu-șl supremația pierdută anul 
trecut. Mai mult decît o victorie. Co

București, a căror evoluție la „Memo
rialul Jean Calcianu" le-a atras apre
cierea specialiștilor și aplauzele spec
tatorilor.

A fost definitivat traseul celei de-a 
XlV-a ediții a „Raliului Dunării", 
competiție automobilistică interna
țională contind ca etapă în campio
natul european de raliuri. Organiza
torii — Federația română de auto
mobilism și carting și forurile locale 
din județele Maramureș și Bistrița- 
Năsâud — ne-au comunicat ieri că 
traseul, Împărțit în patru secțiuni, 
măsoară în total 1 681,7 km, cu 43 
de controale orare și 19 probe spe
ciale. Competiția va începe vineri

Sesiuni științifice
In zilele de 12—13 mai a avut loc la 

Iași sesiunea științifică cu tema : 
„CONȘTIINȚA ȘI ACȚIUNE ÎN 
CONDIȚIILE DEZVOLTĂRII DE
MOCRAȚIEI SOCIALISTE", dedi
cată celei de-a 35-a aniversări a 
eliberării patriei de sub dominația 
fascistă și celui de-al XII-lea Con
gres al P.C.R.

Interesantă Inițiativă a Comitetului 
județean de partid Iași și a Univer
sității „Al. I. Cuza", sesiunea a dez
bătut pe larg In ședință plenară tema 
enunțată, iar in cadrul celor patru 
secțiuni temele privitoare la conștiin
ță și acțiune in formarea multilate
rală a adultului, In formarea profi
lului moral-cetățenesc al acestuia, tn 
formarea tineretului pentru muncă si 
viață, conștiință și democrație.

Participarea la comunicări și dis
cuții a numeroși activiști de partid 
și cadre didactice din centrul univer
sitar Iași, precum și a unor invitați 
din București, Cluj-Napoca, Timișoa
ra, Sibiu, Bacău, Alba Iulia, Oradea, 
Suceava, Vaslui, Brașov a dat posi
bilitatea unei ample dezbateri a te
maticii abordate, in strinsă legătură 
cu cerințele practicii sociale, cu sar
cinile majore aflate in fața organi

vremea
Timpul probabil pentru zilele de IS, 

17 și 18 maL In țară : Vreme In gene
ral frumoasă șl tn Încălzire. Cerul va 
a variabil. Vor cădea ploi izolate. Vtnt

rioasă și gînditoare, 11 spunem că 
astăzi amatorii de sport au motive să 
creadă mai mult decît oricînd înain
te in angajamentul ei atît de sincer, 
direct și simplu exprimat in ziarul 
nostru, atunci, la 1 noiembrie 1978 : 
„Doresc să-i asigur pe dragii mei 
compatrioți că in anul 1979 voi mun
ci mai mult, cu hotărîrea de a cuceri 
mai multe medalii, dar de aur, pentru 
a cinsti astfel culorile sportului româ
nesc". Nadia Comăneci, ieri, in holul 
mare al aeroportului Otopeni : „Sa 
aibă mai departe dragii mei compa
trioți încredere in angajamentul meu 
Anul 1979 încă nu s-a încheiat I Voi 
munci din răsputeri pentru a mă 
apropia de acea perfecțiune spre care 
tind mereu".

În rind cu toți Iubitorii de sport 
din întreaga țară, dorim sănătate, pu
tere de muncă, noi și răsunătoare 
succese soților Marta și Bela Karoly, 
Nadiei, Emiliei, Melitei, celorlalte 
foarte tinere aspirante la cinstea vii
toare de a face parte din echipa de 
gimnastică a României.

Valertu MIRONESCU

penhaga a fost un triumf pentru 
«zina» de la Montreal. Acest cam
pionat a constituit un autentic suc
ces pentru echipa României și antre
norul său, B. Karoly".

★
Trimisul ziarului Moskovskala 

Pravda scrie în comentariul său : 
„Devenind pentru a treia oară cam
pioană absolută a Europei, cu un 
punctaj excepțional, Nadia Comă
neci a primit pentru totdeauna tro
feul suprem al acestor întreceri. La 
două aparate : sărituri și sol, Co
măneci a confirmat că în lupta pen
tru podiumul olimpic al Jocurilor de 
la Moscova gimnastele românce vor 
reprezenta, ca și la Montreal, o ade
vărată forță sportivă".

27 Iunie, la Baia Mare cu o probă 
specială de viteză in circuit (15 km), 
concurenții urmind a porni seara 
spre Gutii, Vadu Izei, Năsăud, Sin- 
georz Băi, Prislop, Borșa, Năsăud și, 
prin Ilva Mică, să ajungă simbătă in 
zori la Bistrița. După o neutraliza
re de o oră (pentru odihnă), retur 
spre Baia Mare, in general pe a- 
celași traseu, cu sosirea primului 
concurent la ora 10,15. Seara (neu
tralizarea aci va dura 10 ore) — ple
care din Baia Mare pe ultima parte 
a traseului, cu trecere, o dată sau de 
mai multe ori, prin Blidari, Mara, 
Cavnic, Sighetu Marmației. Săpința. 
Finalul cursei : la Baia Mare, dumi
nică, 29 iulie, ora 8, in fața Casei 
de cultură. Se contează pe partici
parea a circa 100 de echipaje, din
tre care 25 românești. Pînă la aceas
tă oră s-a primit înscrierea de prin
cipiu a peste 30 de echipaje din di
ferite țări europene.

Turneul orchestrei simfonice 
de stat a R.P.D. Coreene

Consiliul Culturii și Educației So
cialiste prezintă la Opera Română, 
vineri 18 și simbătă 19 mai 1979, 
orele 19,30, concertele extraordinare 
ale orchestrei simfonice de stat a 
R.P.D. Coreene, tn program lucră
rile „Marea de singe", „Recoltă 
bogată pe cîmpul Ciangsanri", „Pe 
drumul bătăliei finale", „Doragi", 
„Casa mea dragă din satul natal", 
„Arirang" și „Fata care se leagănă".

Același ansamblu va mai concerta 
la Baia Mare — 22 mai, Satu Mare 
— 23 și 24 mai și la Tîrgu Mureș — 
26 și 27 mai. 

zațiilor de partid și a instituțiilor de 
invățămînt.

★
Sub genericul „GETO-DACII DIN 

CÎMPIA ROMANA" s-au desfășurat 
ieri la București, in organizarea Mu
zeului de istorie a municipiului, lu
crările unui colocviu ce a reunit ca
dre didactice universitare, arheologi 
și muzeografi din Capitală și din 
județele Dolj, Ialomița și Ilfov. Tre- 
cind în revistă stadiul cercetărilor 
de arheologie geto-dacică din zonă, 
cele 10 comunicări prezentate in 
cadrul manifestării au înfățișat gra
dul înalt al civilizației făurite de 
geto-dacii din aceste părți ale țării, 
intensitatea deosebită a locuirii teri
toriului extracarpatic in acea pe
rioadă, activitatea monetară susți
nută de aici — indiciu al unei vii 
și efervescente vieți economice și 
comerciale, unitatea culturii mate
riale și spirituale geto-dacice. Alte 
comunicări au adus contribuții la Is
toricul unor Importante cetăți geto- 
dacice, precum cele de la Popești- 
Novaci (județul Ilfov), Zimnicea (ju
dețul Teleorman) și Piscul Crăsani 
(județul Ialomița), ori a așezărilor 
de epocă din vatra Bucureștilor, de 
pe valea Mostiștei și de la Fărcașele 
(județul Olt). (Silviu Achim)

moderat, eu Intensificări. Temperatu
rile minime vor B cuprinse Intre 3 șl 
13 grade. Iar cele maxime Intre 14 șl 
24 de grade, tn primele nopți, izolat, 
în nordul tării, condiții de brumă In 
București : Vreme tn general frumoa
să și tn încălzire Cerul va fi variab’l, 
favorabil ploii de scurtă durată după- 
amiaza. Vtnt moderat. Temperatura în 
creștere ușoară.

„Cursa Păcii"
Cea de-a 32-a ediție a competiției 

cicliste internaționale „Cursa Păcii" 
a continuat luni cu etapa a V-a 
Pohronska Gora — Kosice, desfășu
rată pe un traseu muntos de-a lun
gul a 169 km. Printre animatorii În
trecerii s-au numărat din nou rutie
rii români Mircea Romașcanu și 
Teodor Vasile. primul remarcîndu-se 
la sprinturile de cățărare, tar cel 
de-al doilea Ia sprinturile dotate cu 
premii. Amîndoi au sosit cu primul 
pluton de 12 concurenți care se des
prinsese la lumătatea etapei avind la 
finiș un avans de aproape 4 minute 
față de grupul principal. Mircea Ro
mașcanu, care particioase si in etapa 
precedentă la evadarea derisivă. a 
urcat pe locul trei In clasamentul ge
neral Individual, iar Teodor Vasile 
și-a îmbunătățit de asemenea poziția 
tn clasamentul sprinterilor.

în cîteva rînduri
• în cadrul competiției Interna

ționale de gimnastică pentru junioare 
de la Varșovia, sportiva româncă 
Gabriela Geiculescu (de la Clubul 
sportiv școlar Triumf — București) 
a cîștigat două probe tn concursul 
special pe aparate. Ea a terminat 
învingătoare la sol. cu 19.25 puncte, 
urmată de gimnastele sovietice Na
talia Timakova — 19,20 puncte și Li
dia Popova — 19,05 puncte. De ase
menea, Gabriela Geiculescu a ocupat 
tocul intii la paralele Inegale, probă 
tn care a totalizat 19,05 puncte, 
fiind urmată de Valentina Skoda 
(U.R.S.S.) 18.90 puncte și Olga Sido
rova (U.R.S.S.) — 18,70 puncte.

(Urmare din pag. I)
să se asigure dezvoltarea puternică 
a județelor și. indeosebi, a celor ră
mase in urmă din punct de vedere 
economic. Astfel, dacă pe ansamblul 
economiei naționale, volumul inves
tițiilor a crescut in deceniul 1966— 
1975 de peste 3 ori fată de perioada 
1956—1965. creșterea a fost superioa
ră mediei pe tară in județele mai 
puțin dezvoltate : in Mehedinți — de 
6,4 ori. In Vilcea — de 5,7 ori. in 
Buzău — de 4,8 ori. in Covasna — 
de 4.7 ori. in Gorj — de 3,7 ori. Pe 
această cale s-a'1 asigurat îmbunătă
țirea structurală a repartiției terito
riale a forțelor de producție. Dacă 
in 1965 o serie de județe — Argeș, 
Buzău. Dolj. Galați. 'Ialomița. Iași, 
Mehedinți. Olt. Sălaj. Teleorman și 
Vilcea — dețineau toate Ia un loc doar 
12.6 la sută din fondurile fixe indus
triale. la Începutul actualului cinci
nal ele au ajuns să cumuleze o trei
me din totalul fondurilor fixe. Mai 
mult de o treime din investițiile cin
cinalului actual sint orientate spre 
județele care in 1975 realizau o pro
ducție industrială mai mică de 10 
miliarde lei.

în al doilea rind. pentru asigura
rea creșterii potențialului economic 
al județelor mai puțin dezvoltate, o 
constantă a politicii partidului o 
reprezintă industrializarea susținută, 
dezvoltarea puternică a industriei, 
asigurarea unor ritmuri superioare de 
creștere a producției industriale in 
primul rind in aceste locuri. Grăitor 
este din acest punct de vedere faptul 
că in perioada care a urmat Congre
sului al IX-lea al partidului, ritmul 
mediu anual de creștere a pro
ducției industriale a fost superior 
mediei pe tară in majoritatea jude
țelor care aveau încă o putere eco
nomică redusă : peste 20 la sută — 
Galati și Olt : intre 15—20 la sută — 
Argeș. Buzău Doli. Ialomița. Iași, 
Mehedinți, Sălaj. Teleorman, Vilcea ; 
intre 12.5—15 la sută — Bihor. Con
stanta. Covasna. Dîmbovița. Gori, 
Neamț. Satu Mare. Vaslui. în anii 
actualului cincinal, o seamă de Jude
țe continuă să beneficieze de ritmuri 
înalte de dezvoltare, indeosebi cele 
care vor trebui să realizeze pină in 
anul 1980 o producție industrială de 
cel puțin 10 miliarde Iei. Astfel, in 
1980 producția industrială a județe
lor Bistrița-Năsăud. Botoșani. Sălaj 
Si Tulcea urmează să crească de

tv
PROGRAMUL 1

*,00 Teleșcoală
10.00 Roman-foileton : Poldark
10.30 România pitorească
11.10 Telecronica pentru pionieri
11.33 Moștenire pentru viitor ; George 

Câlinescu
17,00 Telex
17.05 In direct de la Politehnică.

Consultații pentru candidații la 
concursul de admitere in tnvățâ- 
mintul superior

17.23 Curs de limba englez»
17.45 Din țările socialiste
17,55 Medalion : acad Radu Vulpe
18,15 Muzică șl publicitate
18.30 Revista social-politicâ TV.
18.30 1001 de seri
19.0C Telejurnal
19.20 Ancheta TV : „Gust amar*
20.10 Seară de teatru : „Institutorii* de 

Otto Ernst. Premieră TV
21.45 Telejurnal

PROGRAMUL 1
19.00 Telejurnal
19.20 Album coral
19.30 Film serial pentru copil i Insula 

misterioasă
20,25 Viața economică
20 5*5 Telex
21,00 Din sălile de concert ale Capitalei.
21.30 Orizont tehnico-științific

Literatură și istorie
(Urmare din pag. I)
luția din 1848, scriitorul nu se poate 
transforma niciodată intr-un recepta
cul obiectiv, impersonal și pasiv al 
realității, al datelor păstrate in do
cumente. ci va transfigura trecutul 
prin gîndirea și simțirea unui om din 
ultimul pătrar al secolului al XX-lea, 
pentru că nici cel mai sever efort 
de despersonalizare nu poate elimina 
prezența sa in selectarea faptelor, in 
construirea personajelor și in de
scrierea sentimentelor, reacțiilor, nă
zuințelor și problemelor lor. Scriito
rul, reconstruind cu mijloace artistice 
o epocă a istoriei, va trebui să creeze 
și să dea viață convingătoare — adi
că bogată, nuanțată, autentică — per
sonajelor sale, să le angreneze in ac
țiuni capabile să dezvăluie adevăruri 
umane capabile să dea sens general- 
uman experienței individuale, deci va 
proiecta, volens-nolens, propria sa 
experiență de viață, de gîndire, de 
rezonanță afectivă in momente trecu
te ale istoriei Cu alte cuvinte, trans
figurarea artistică a istoriei Implică o 
actualizare a ei, din care izvorăște, 
de altfel, Înseși credibilitatea și su
gestivitatea experienței umane rela
tate.

în același tfmp, scriitorul dezvăluie 
dimensiuni umane ale Istoriei, adică 
Istorie întrupată in oameni vii, cu in
dividualitate puternică, profil definit 
și autenticitate umană convingătoare, 
chiar și atunci cind înfățișează, in 
aparență, intimplări Imaginare, fără 
legătură directă cu desfășurarea reală 
a istoriei, dar reușește să transfigure
ze in realitate imaginară experiența, 
transformată In mit sau in simbol, a 
unui moment real-concret al istoriei.

Literatura nu oglindește, deci, isto
ria numai atunci cind ii dezbate te
mele concrete, ci și atunci cind în
drăznește să caute marile sinteze, ge
neralizările capabile să le dea dimen- 
«iuni de mit.

Scriem despre un moment trecut 
pentru a ne explica o realitate a pre
zentului, pentru a descifra căile com
plicate, procesele complexe, experien
țele multiple prin care sintem ceea 
ce sintem. Și scriem despre prezent, 
proiectînd în el o bogată gamă de ex
periențe trecute și de perspective des
chise spre viitor. Scriem in ambele 
cazuri istorie, pentru că istoria este 
orizontul specific al ființei umane.

3—5 ori față de 1975, iar tn Județele 
Covasna. Gorj, Vaslui. Vilcea Și 
Vrancea de 2.4 — 2.9 ori. Un număr 
de 16 județe cu potențialul industrial 
mai scăzut vor avea in actualul cin
cinal o producție industrială oe lo
cuitor mai mare decît in întregul 
deceniu 1966—1975. Să mai adăugăm 
de asemenea faptul, deosebit de ex
presiv. că numărul județelor care 
realizează o producție industrială su
perioară celei realizate de România 
anului 1938 sporește de la 3 în 1970

0 producție industrială 
de cel puțin 10 miliarde lei!

(Prahova, Brașov și municipiul 
București) la 19 in 1980.

în prezent, alături de municipiul 
București, un număr de 30 de județe 
realizează o producție industrială de 
peste 10 miliarde lei. Un bilanț 
cantitativ convingător, dar. mai pre
sus de orice, o stare calitativă supe
rioară in existenta fiecărui județ in 
parte, in existenta tării intregi. Poli
tica susținută de repartizare rațio
nală a forțelor de producție a favo
rizat mutații importante. A determi
nat. așa cum era de așteptat, modifi
carea avantajoasă a nonderii județe
lor mai puțin dezvoltate in trecut. 
Industria devine ramuri conducă
toare nu numai la scara economiei 
naționale, ei și la nivelul județului. 
Are loc o permanentă modernizare a 
structurii industriei, orin apariția tot 
mai insistentă a ramurilor purtătoare 
de orogres tehnic in toate județele. 
Se produce expansiunea industriei, 
prin amplasarea întreprinderilor in 
diferite localități, orașe său comune. 
Schimbări deosebite au loc în struc
tura populației pe Județe prin creș
terea substanțială a numărului de 
persoane ocupate in industrie, a 
clasei muncitoare, mal ales In 
acele locuri unde au apărut noi 
și importante centre productive. 
Concomitent eu amplificarea outeni 
industriale a fiecărei unități admi- 
nistrativ-teritoriale, s-a diversificat

TELEGRAME EXTERNE
Reuniunea miniștrilor sănătății din țările nealiniate, 

din alte țări In curs de dezvoltare
GENEVA 14 (Agerpres). — La Ge

neva, in paralel cu sesiunea Adu
nării mondiale a sănătății, s-a des
fășurat cea de-a treia reuniune a 
miniștrilor și reprezentanților în 

i domeniul sănătății din țările neali
niate, din alte țări în curs de dezvol
tare. Reuniunea a examinat stadiul 
aplicării programului de acțiune în 
domeniul sănătății adoptat de aceste 
țări in 1978. precum și recomandările 
privind cooperarea Intre ele pe pla
nul sănătății, care vor fi suouse vii
toarei reuniuni la nivel înalt a țări
lor nealiniate.

Luînd cuvîntul In cadrul reuniunii, 
șeful delegației române, dr. Eugen 
Proca, ministrul sănătății, s-a referit 
pe larg la poziția țării noastre pri
vind principalele domenii ale coo-

PREZENTE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE
MADRID. Cu prilejul „Zilei Româ

niei" din cadrul celei de-a 57-a edi
ții a Tîrgului internațional de la Va
lencia. juriul acestuia a acordat pa
vilionului țării noastre Diploma de 
merit pentru noutatea și utilitatea 
mostrelor prezentate. Juriul și-a 
exprimat convingerea că această 
primă participare românească la 
Tirgul de la Valencia va contribui la 
dezvoltarea relațiilor economice din
tre România și Spania.

Țara noastră a fost prezentă cu 
exponate reprezentînd 12 întreprin
deri de comerț exterior.

BRASILIA. Societatea culturală 
„România—Brazilia" din Sao Paulo 
a organizat o reuniune comemorativă 
consacrată aniversării a 102 ani de 
la proclamarea independenței de stat 
a României și a 2050 de ani de la 
crearea primului stat centralizat și 
independent dac. Cu acest prilej, 
președintele Societății culturale. Au
gust Hila, a vorbit despre semnifi
cația celor două evenimente din isto
ria poporului român. Au luat parte 
numeroși membri ai Societății cul
turale. reprezentanți ai autorităților 
locale, alte persoane oficiale.

RABAT. La încheierea celei de-a 
28-a ediții a Tîrgului internațional de 
la Casablanca a avut loc o festivi
tate In cadrul căreia au fost confe
rite medalii unor țări participante

A APĂRUT

Revista „MUNCA DE PARTID»
nr. 5 —

Noul număr al revistei se deschide 
cu articolele : „întregul potențial de 
gindire și de acțiune — in slujba re
ducerii consumurilor de energie și 
combustibil" ; „Pregătirea unitară a 
membrilor consiliilor oamenilor mun
cii" ; „Gîndirea social-politică a 
președintelui României — doctrină 
constructivă privind salvarea omeni- > 
rii de sărăcie și spectrul războaie- , 
lor".

Mai spicuim din sumar „Două 
funcții care se împletesc armonios" ■! 
— consfătuire la ComitetiiI județean ‘ 
de partid Iași ; „Un sistem propriu 
de lucru cu toate organele și orga
nizațiile de partid" — ancheta re
dacției ; „Femeile — prezențe tot 
mai active in viața politică și social- 

șl conturat profilul economic al aces
tora. implicit al profesiilor. Echili
brarea dezvoltării econom ico-sociale 
a județelor se regăsește, edificator, 
in evoluția producției industriale pe 
locuitor, indicator ’îmbogățit specta
culos in ultimii ani. Ce coate fi mai 
convingător decît faptul că orin de
pășirea graniței celor 10 miliarde, 
unele județe — Harghita, Bistrița- 
Năsăud. Ialomița. Sălaj. Tulcea. Me
hedinți — vor realiza o producție 
industrială pe locuitor de 30—40 mii 

lei, iar Covasna de 50 mii lei, echi
valentă cu a județelor avansate la 
începutul acestui cincinal 7

Au apărut. De seama investițiilor 
alocate, mari platforme industriale 
in județe cindva fără fabrici au a- 
părut industrii noi, au apărut mese
riile noi și, odată cu ele. mari deta
șamente de muncitori, au apărut 
pentru ei mari cartiere de locuințe.

în toate județele se înregistrează 
o creștere insemnată a populației din 
sfera activităților neagricole. Spo
rește in ritm rapid numărul persoa
nelor ocupate Ia mia de locuitori. Re
partizarea teritorială rațională a for
țelor de producție reprezintă facto
rul hotăritor al ridicării nivelului de 
trai ne tot cuprinsul tării, asigură 
condiții pentru egalitatea economică 
reală intre toți membrii societății — 
români, maghiari, germani, sirbi. de 
alte naționalități. Cincinalul actual 
marchează, prin prevederile sale, o

„Scînteia" va urmări îndeaproape felul în care se concretizează 
In diferite județe ale țării obiectivul stabilit de Congresul al XI-lea al 
partidului : în acest cincinal, in fiecare județ — o producție de cel pu
țin 10 miliarde lei. Reporterii ziarului vor înfățișa eforturile depuse 
de oamenii muncii pe șantiere pentru finalizarea obiectivelor de in
vestiții, in întreprinderi pentru îndeplinirea planului de producție, 
pentru creșterea continuă a productivității muncii, a eficienței econo
mice. Vor înfățișa experiența valoroasă cunoscută la fața locului, vor 
interveni cu promptitudine in interesul rezolvării situațiilor dificile 
cu maximă operativitate.

perării tehnice pe plan sanitar, căile 
și mijloacele prin care se poate 
realiza in practică obiectivul O.M.S. 
— „Sănătatea pentru toți in anul 
2000". Vorbitorul a arătat că un me
canism care servește la continua lăr
gire a acțiunilor de colaborare în 
domeniul sanitar este reprezen
tat de acordurile încheiate de 
Ministerul Sănătății din România 
cu ministerele sau organele centrale 
similare dintr-o serie de țări în curs 
de dezvoltare. Aceste acorduri pre
văd un larg schimb de informații și 
documentare, organizarea de vizite 
reciproce de specialiști pentru schim
buri de experiență, stagii de specia
lizare și perfecționare, acordarea de 
asistență medicală in unități de spe
cialitate din România. 1 

pentru exponatele prezentate tn ca
drul pavilioanelor lor naționale. Prin
tre țările distinse s-a aflat și Româ
nia. Medalia conferită pavilionului 
românesc confirmă aprecierea gene
rală de care s-au bucurat produsele 
industriei noastre prezentate la 
Tirgul de la Casablanca : autoturis
mele ..ARO" cu motor Diesel, exca
vatoarele T 603 și S 1 201, tractoarele 
Universal 445 și 665, autoutilitarele, 
produsele industriei chimice, ale in
dustriei ușoare etc.

închiderea Tîrgului de la Casa
blanca a fost marcată de un alt eve
niment : premiera de gală, tn marea 
sală de conferințe a tîrgului, a co
producției cinematografice româno- 
marocane „Brațele Afroditei". Desfă
șurată sub patronajul ministrului ma
rocan al informațiilor, Abdelwahab 
Belazlz, premiera filmului ș-a 
bucurat de un deosebit succes.

ROMA. La Arzachena (Italia) a 
avut loc cea de-a 6-a ediție a expo
ziției Internationale de televiziune 
organizată de Asociația criticilor de 
radio și televiziune din Italia. Țara 
noastră a prezentat o ediție Înregis
trată a telejurnalului, filmul docu
mentar „Ritmurile contemporane ale 
României" si filmul muzical „Ocolul 
lumii In 20 de melodii", care au în
trunit aprecierile unanime ale criti
cilor specializați prezenți la mani
festare.
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economică a țării", de Maria Ciocan ; 
„Formalismul, piedică serioasă in 
efortul pentru o eficiență ridicată". 
Rubrica „învățămîntul politico-ideo
logic de partid" inserează articolul 
„Promovarea științei și progresului 
tehnic", de Iosif Tripșa, iar in spri
jinul convorbirilor pentru atestare la 
închiderea invâțămîntului de partid, 
ternele : Perfecționarea mecanismu
lui ecohomico-financiar, condiție a 
progresului societății noastre ; Inten
sificarea schimburilor internaționale 
ale României ; Trăsături esențiale 
ale autoconducerii muncitorești ; 
Combativitatea revoluționară — atri
but definitoriu al activității politico- 
educative ; Poziția partidului nostru 
privind securitatea europeană.

nouă etapă In creșterea veniturilor 
populației in toate județele. Vom 
sublinia, cu valoare de exemplu, că 
in unele zone — Botoșani. Gori. Co
vasna. Sălaj. Harghita — desfacerile 
de mărfuri vor cunoaște, urmare fi
rească a dezvoltării economice, creș
teri superioare mediei pe tară.

Au rămas mai puțin de doi ani din 
acest cincinal, ale cărui prevederi 
prefigurează cea mai importantă eta
pă a procesului de îmbunătățire a 
repartizării teritoriale a forțelor de 
producție. Doi ani de eforturi susți
nute in vederea înfăptuirii exem
plare a Programului stabilit de Con
gresul al XI-lea și Conferința Na
țională ale partidului. Doi ani. la 
finele cărora toate județele vor tre
bui să se situeze peste nivelul pro
ducției industriale de 10 miliarde. 
Factor de accelerare a progresului 
economic și social al tării, acest o- 
biectiv impune o stare de permanen
tă mobilizare, un efort organizatoric 
exemplar. Îndeplinirea integrală, la 
toți indicatorii a olanului cincinal, a 
programului suplimentar, este condi
ționată in nrimul rind de efortul 
propriu, de capacitatea fiecărui ju
deț de a-și mobiliza toate resursele 
umane și materiale de care dispune. 
Un sprijin hotăritor pot și trebuie 
să-l aducă județele mai dezvoltate, 
ministerele, celelalte organe centrale, 
toți cei angajați orin răspunderi pre
cise la realizarea in termen a in
vestițiilor planificate in aceste ju
dețe Este cazul trusturilor de con- 
strucții-montaj. al întreprinderilor 
furnizoare de utilaje, al specialiști
lor din ministere din institutele de 
proiectare și inginerie tehnologică. 
Este cazul întreprinderilor cu tradi
ție îndelungată, a căror experiență 
se cuvine transferată cu pricepere si 
operativitate in redarea noilor co
lective muncitorești de pe cele mai 
noi platforme ale industriei republi
cane.

• „ASPIRATOARE" 
COSMICE. Fotografii cu 
totul inedite din lumea astrelor 
au făcut cițiva astronomi de la 
un observator anglo-australian 
situat la 200 mile de Sydney, 
unde a fost instalat de mai 
multă vreme un puternic teles
cop. Pelicula a imortalizat, con
sideră savanții, momentul „în
ghițirii" unei stele de către o 
„pată neagră" (corpuri cerești 
extrem de dense, care ar con
stitui stadiul ultim de evoluție 
a stelelor celor mai mari). Aces
te pete sau „găuri negre", cum 
au mai fost ele denumite de 
specialiști, acționind ca un as

pirator cosmic, absorb stelele în 
curs de dispariție din imediata 
apropiere. „Pata neagră" sur
prinsă in clipa „ospățului", ara
tă unul din astronomii austra
lieni, înghite în medie o stea pe 
săptămină și se află situată la 
o distantă de 10 miliarde de ani- 
lumină de planeta noastră.

® SI PLANTELE VOR
BESC... Se știa de multă 
vreme că, intr-un fel, plantele 
sint dotate cu sensibilitate. Iată 
insă că acum, datorită unui hi- 
grometru electronic, ele au po
sibilitatea să... vorbească pentru 
a-și face cunoscute nevoile fi

ziologice. Pentru aceasta este 
suficient de a Implanta, in apro
piere de rădăcinile plantei res
pective, acest dispozitiv electro
nic (fotografia alăturată), pentru 
ca să se audă diverse zgomote. 
Cind plantelor le lipsește apa, 
higrometrul emite un fel de 
tuse sau un sughiț rapid ; cind 
nivelul de îngrășăminte este 
prea redus sau, dimpotrivă, de
pășește necesitățile, se aud un 
fel de strigăte pătrunzătoare ; 
iar cind totul este in regulă, 
dispozitivul emite un sunet care 
imită torsul pisicilor...

• AUTOMOBILUL CU 
HIDROGEN. In cursul aces
tei veri va fi experimentat In 
Statele Unite primul automobil 
care va consuma hidrogen in loc 
de benzină — informează ziarul 
„New York Times". Hidrogenul- 
combustibil va fi obținut din 
apă, intr-un generator special, 
în prezent sint pregătite pentru 
experiment 11 motoare cu hi
drogen. Dacă experimentul va fi 
încununat de succes, hidrogenul 
va înlocui in viitor benzina în 
rezervoarele automobilelor.

• PARISUL - UN 
TURN BABEL MODERN, 
începînd mai ales cu anii de 
după cel de-al doilea război 
mondial, Parisul a devenit un 
modern Babilon După cum In
formează revista Institutului na
țional de statistică și investigații 
economice, in Paris și suburba
nele sale trăiesc in prezent peste 
un milion de străini, ceea ce în
seamnă aproximativ 12 la sută 
din întreaga populație pariziană. 
Numărul cel mai mare de străini 
— 25.4 la sută din totalul de un 
milion — ii constituie portughe
zii, urmați de algerieni cu 22 la 
sută (la recensămîntul din 1968 
aceștia ocupau primul loc) și de 
spanioli cu 11,3 la sută.

• OBSERVAȚII ASU
PRA MAGNETISMULUI 
TERESTRU. La observatorul 
geomagnetic din Bulgaria, situat 
in nord-estul orașului Pana- 
ghiuriște, este studiat. cu 
ajutorul unui variat instrumen
tar, magnetismul terestru. Cer
cetările întreprinse în diferite 
țări au relevat că intr-o perioa
dă de timp dată polii magnetici 
ai planetei se schimbă. Știința 
este interesată să descopere le
gitățile acestor variații, cauzele 
apariției și periodicității lor, pen
tru a se obține o imagine cit mai 
exactă a evoluției în general a 
cimpului magnetic. Observatorul 
din Bulgaria aduce o contribuție 
utilă in acest sens.

• IN FIECARE CELU
LĂ - UN GENERATOR
DE ENERGIE. Fermenții 
obișnuiți — catalizatori 
mine care accelerează 
din celula vie — pot 
electricitate. Această 

de albu- 
reacțiile 
produce 
legitate

biologică a fost constatată, de cu- 
rind, de un grup de oameni de 
știință din Moscova. Specialiștii 
sovietici au stabilit că cea m.d
mare parte din energia pe care 
o primește celula vie se trans
formă in energie electrică. în ro
lul de transformator apare un 
„generator molecular" aflat în 
fiecare celulă. Fluxul de elec
troni este transportat de fer
menți, care generează astfel cu
rent electric.
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Miting la Delhi
dedicat aniversării demonstrației antifasciste 

din 1939 din România
româno-australiene

Luări de poziții la sesiunea U.N.C.T.A.D. de la Manila
MANILA 14. — Trimisul special al 

Agerpres, Iosif Socaciu, transmite : 
Luni au continuat la Manila dezba
terile generale ale celei de-a V-a 
Conferințe a Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare. în cuvîntul 
lor, reprezentanții mai multor state, 
precum și ai unor organizații inter
naționale guvernamentale și negu
vernamentale au abordat probleme
le specifice care trebuie, in concepția 
lor, să fie soluționate în vederea 
edificării unei noi ordini economice 
internaționale.

în acest sens, ministrul afacerilor 
externe al Norvegiei, Knut Fryden- 
lund, a vorbit de urgența unor ac
țiuni ale U.N.C.T.A.D. V pe linia li
beralizării comerțului și a intensifi
cării asistenței financiare și tehnice 
a țărilor dezvoltate către țările în 
curs de dezvoltare. El a arătat că 
țara sa va contribui la crearea fon
dului comun de finanțare, precum și 
la elaborarea unui cod de conduită 
privind transferul de tehnologii, „ca 
măsuri concrete pe linia unei noi 
ordini economice internaționale".

Subliniind slabele rezultate obținu
te în cadrul U.N.C.T.A.D. în ultimii 
13 ani, reprezentantul Cubei, Mar
celo Fernandez Font, ministrul co
merțului exterior, a relevat necesi
tatea ca actuala sesiune de la Ma
nila să adopte măsuri pe linia în
lăturării protecționismului din 
țiile economice internaționale.

împotriva acelorași practici 
concentrat atenția și Leopoldo 
Bruzual, șeful delegației Venezuelei, 
care a spus : „Protecționismul nu 
reprezintă un pericol numai pentru 
țările industrializate și pentru eco
nomia mondială, el este în primul 
rînd profund injust pentru țările in 
curs de dezvoltare".

Chemind la o colaborare Intre ță
rile in curs de dezvoltare și cele 
dezvoltate în ce privește înfăptuirea 
programului de la Arusha, care con
ține un vast ansamblu de măsuri de 
lichidare a inechităților din econo
mia mondială, Ahmed Ubaid Fadhli, 
ministrul comerțului și anrOvizionă- 
rii al R.D.P. Yemen, a apreciat că 
„actuala situație nu poate fi schim
bată dacă țările dezvoltate nu dau 
dovadă de voință politică de a veni 
in întimpinarea cererilor țărilor în 
curs de dezvoltare și pînă cînd pro
dusele acestora, manufacturate și se
mimanufacturate, nu vor obține ac
ces liber pe piața mondială".

rela-

ți-a
Diaz

O altă problemă care a fost ridi
cată in cadrul dezbaterilor s-a refe
rit la practica „racolării de inteli
gență" din țările in curs de dezvol
tare de către țările dezvoltate.

O serie de vorbitori au abordat 
problema controlului activităților 
companiilor transnaționale, care rea
lizează de pe urma țărilor în curs 
de dezvoltare profituri imense, in 
dauna efortului de dezvoltare al a- 
cestora. U.N.C.T.A.D. V — a spus, 
de pildă, Horst Solie, ministrul co
merțului exterior al R. D. Ger
mane — trebuie să adopte măsuri 
mai eficiente pentru controlul com
paniilor transnaționale și pentru 
prevenirea pătrunderii acestora în 
anumite sectoare ale economiilor 
țărilor in curs de dezvoltare. în 
acest sens, codul de conduită pri
vind transferul de tehnologii poate 
să aducă o contribuție esențială la 
descurajarea unor practici ale mo
nopolurilor transnaționale".

Dinh Nho Liem, adjunct al minis
trului afacerilor externe al R.S. Viet
nam, a condamnat, la rindul său, 
protecționismul, practicile comer
ciale restrictive și alte măsuri uni
laterale ale țărilor dezvoltate care 
fac ca Întreaga greutate a crizei 
economice, a inflației și crizei ener
getice să apese pe umerii țărilor 
în curs de dezvoltare. El a arătat 
că R. S. Vietnam, ca țară în curs de 
dezvoltare, s-a pronunțat împotriva 
protecționismului și discriminărilor 
în comerțul internațional, împo
triva politicii de monopol a socie
tăților transnaționale, pentru rea
lizarea revendicărilor legitime ale 
țărilor în curs de dezvoltare pri
vind stabilizarea prețurilor, dez
voltarea și diversificarea exportu
rilor lor de produse manufacturate 
și semimanufacturate, transferul de 
tehnologie și creșterea rolului lor 
în procesul de luare a deciziilor pe 
planul relațiilor economice 
naționale.

Directorul general al 
Edouard Saouma, a declarat 
țările in curs de dezvoltare, cit și 
cele dezvoltate trebuie să facă efor
turi pentru a înfăptui o nouă or
dine economică internațională. 
Acest lucru implică mobilizarea 
eforturilor și resurselor țărilor în 
curs de dezvoltare, echitate în re
lațiile economice internaționale, 
transfer de tehnologii și resurse fi
nanciare din țările dezvoltate".

DELHI 14 (Agerpres). — Asocia
ția de prietenie India-România a 
organizat, la Centrul internațional 
de conferințe din Delhi, un miting 
dedicat celei de-a 40-a aniversări 
a marii demonstrații muncitorești 
din România impotriva fascismului 
și războiului. Au participat perso
nalități ale vieții politice și cultu
rale, științifice, membri ai corpului 
diplomatic, ziariști.

Luind cuvintul cu acest prilej, 
Sikhander Bakht, ministrul lucrări
lor publice și construcțiilor de lo
cuințe, a relevat semnificația eve
nimentului, subliniind că „poporul 
român și-a exprimat prin marea 
manifestație de la 1 Mai 1939 hotă
rirea lui fermă de a lupta pentru 
păstrarea independenței, suverani
tății și integrității țării“. „în frun
tea demonstrației antifasciste și pa
triotice — a continuat vorbitorul — 
s-a aflat actualul președinte Nicolae 
Ceaușescu, care, împreună cu tova
rășa sa apropiată de luptă, Elena 
Ceaușescu, a denunțat pericolul pe 
care îl reprezenta fascismul pentru 
țară și popor, a evidențiat necesi
tatea intensificării luptei impotriva 
fascismului și războiului prin toate 
mijloacele".

Ministrul Indian a evidențiat, de 
asemenea, că evenimentul de la 1 
Mai 1939 constituie „un act istoric, 
deoarece a realizat unirea lntr-un 
singur șuvoi revoluționar a luptei 
tuturor forțelor democratice, pro
gresiste și patriotice în apărarea 
libertăților democratice, indepen-

denței și integrității naționale". El 
a transmis ........ .  ’
președintelui 
muncitorilor și poporului român 
pentru curajul și hotărîrea cu care 
au luptat împotriva fascismului și 
războiului.

tn încheierea cuvlntului său, mi
nistrul indian a vorbit despre 
bunele relații existente astăzi intre 
România și India in toate domenii
le, relevind creșterea continuă a 
comerțului și cooperării economice 
bilaterale.

In continuare, Narinder Singh 
Mahida, fost ministru al apărării, 
membru fondator al asociației, a 
evocat vizita pe care a făcut-o in 
anul 1968 in țara noastră, relevind 
hotărirea cu care poporul român 
iși făurește o viață liberă și inde
pendentă. Subliniind succesele ob
ținute in dezvoltarea industriei, a- 
griculturii, precum și in alte dome
nii, el a arătat că „România consti
tuie astăzi un exemplu demn de 
urmat pentru întreaga lume".

Cu același prilej, la Centrul in
ternațional de conferințe din capi
tala Indiei au fost organizate o ex
poziție de fotografii ilustrind reali
zările țării noastre in diverse do
menii și un stand de cărți 
România publicate in India, 
semenea, a fost prezentat 
documentar „România ’77".

Ziarul „Patriot" a publicat 
plă relatare despre această 
festare și a redat extrase din cuvin- 
tările rostite la miting.

felicitări din inimă 
Nicolae Ceaușescu,

despre 
De a- 
filmul

o am- 
mani-

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale 
de cooperare economica și tehnica 

româno-nigeriană
inter- LAGOS 14 (Agerpres). — La Lagos 

au început lucrările celei de-a doua 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale de cooperare economică și 
tehnică româno-nigeriană. Delegația 
română este condusă de Ion Dincă, 
viceprirp-ministru al guvernului, mi
nistrul construcțiilor industriale, iar 
delegația nigeriană de dr. Omoniyi 
Adewoye, ministrul federal al dezvol
tării economice.

Ministrul român a avut luni Intre-

vederi cu ministrul federal al Indus
triei din Nigeria, cu ministrul fede
ral al transporturilor și ministrul fe
deral al petrolului. Cu acest prilej 
au fost abordate probleme privind 
colaborarea româno-nigeriană in 
meniile construcțiilor de mașini, 
trolier, petrochimic, transporturi, 
griculturii, subliniindu-se dorința
mună de a acționa în continuare pen
tru extinderea și adîncirea cooperării 
bilaterale.

do- 
pe- 
a- 

co-

Popoarele să-și unească forțele pentru a apăra 
pacea și a bara reînvierea fascismului 

Intîlnirea antifasciștilor din numeroase țâri europene

SUEDIA

Vizita delegației parlamentare române

CANBERRA 14 (Agerpres). — To
varășul Cornel Burtică, viceprim- 
ministru, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, a avut, la Sydney, convorbiți 
cu 1. Sinclair, ministrul agriculturii 
al guvernului federal, L. Ferguson, 
vicepremierul și ministrul lucrărilor 
publice al statului New South Wales, 
R. Mulock, ministrul dezvoltării din 
același stat, precum și cu G. Jones, 
președintele Organizației producători
lor de carne din Australia, și un grup 
de oameni de afaceri. Au fost abor
date probleme ale dezvoltării schim
burilor comerciale și cooperării eco
nomice dintre România și Australia 
și, in acest cadru, dintre organizațiile 
românești și firmele din statul New 
South Wales.

EL ARISH 14 (Agerpres). — Co
misia militară mixtă egipteano- 
israeliană s-a reunit duminică, la El 
Arisn loinai), pentru a examina pro
bleme privind retragerea forțelor 
israeliene din peninsulă — informea
ză agenția M.E.N. în cadrul unei 
confeiinve de presă organizate la în
cheierea reuniunii, comandantul Seif 
Eddine, conducătorul delegației egip
tene, a declarat că cele două părți au 
ajuns la un acord in ceea ce privește 
delimitarea primei zone care urmea
ză să fie evacuată de forțele israe
liene. Au fost stabilite, totodată, 
punctele de supraveghere și inspecție 
ce urmează să fie amplasate pe prin
cipalele căi de acces spre zona res
pectivă, a precizat el.

Comandantul Seif Eddine a arătat, 
de asemenea, că Egiptul a început să 
recupereze instalațiile militare de la 
El Arish.

DAMASC 14 (Agerpres). — Preșe
dintele Libanului, Elias Sarkis, a so
sit luni la Damasc, unde va avea 
convorbiri cu președintele Siriei, 
Hafez Al Assad. Șeful statului liba
nez este insoțit de primul ministru 
Selim Al Hoss și de ministrul liba
nez de externe, Fuad Boutros. în 
aceeași zi a avut loc o primă rundă 
de convorbiri siriano-libaneze la ni
vel inalt..

Tovarășul Georges Marchais reales în funcția 
de secretar general

PARIS — Trimisul special Agerpres 
transmite : La Paris s-au incheiat 
duminică lucrările celui de-al XXIII- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Francez.

Participanții Ia congres au adoptat 
in unanimitate raportul Comitetului 
Central prezentat de Georges Mar
chais, secretar general al P.C.F., re
zoluția intitulată : „Viitorul începe 
acum", precum și noul statut al 
partidului. Congresul a ales noul 
Comitet Central, format din 145 de 
membri. La rindul său. Comitetul 
Central, întrunit în sesiune plenară, 
a ales membrii Biroului Politic și ai 
Secretariatului C.C, al P.C.F,

Tovarășul Georges Marchais a fost 
reales in unanimitate în funcția de 
secretar general al Partidului Comu
nist Francez. în funcția de secretari 
ai C.C. al partidului au fost aleși to
varășii Jean Colpin, Charles Fiter- 
man. Paul Laurent, Gaston Plisson- 
nier, Maxime Gremetz, Gisele Mo
reau.

Rezoluția intitulată „Viitorul începe 
acum" trasează sarcinile principale și 
direcțiile de activitate ale P.C.F. După 
ce face o amplă analiză a situației 
economice și politico-sociale din 
Franța, documentul subliniază necesi
tatea unor profunde transformări care 
să deschidă calea spre o Franță 
democratică, socialistă. Arătînd că 
partidul comuniștilor luptă și va 
lupta cu ințreaga sa energie pentru 
păstrarea independentei și suverani
tății naționale, documentul relevă ro
lul de avangardă al clasei muncitoare, 
condusă de P.C.F., în înfăptuirea unor 
profunde transformări economice și 
sociale.

Uniunea tuturor forțelor populare 
din Franța pentru realizarea schim
bărilor democratice tot 
pină la socialism este

linia politică a partidului — subli
niază documentul — reafirmînd, tot
odată, solidaritatea internaționallstă a 
P.C.F. cu toate forțele revoluționare 
și progresiste care luptă împotriva 
imperialismului, pentru independență 
și pace, pentru democrație, socialism 
și comunism. Milităm — subliniază re
zoluția — pentru dezvoltarea unor 
raporturi noi în mișcarea comunistă 
internațională. Baza acestor raporturi 
o constituie independența fiecărui 
partid, egalitatea și neamestecul. Ac
ționăm în special in cadrul european 
pentru stabilirea și dezvoltarea de 
contacte și, dacă este posibil, pentru 
acțiuni comune cu partidele socialiste 
și social-democrate, in favoarea unor 
obiective care corespund intereselor 
reale ale popoarelor 
ționează rezoluția.

Modificările aduse 
resc, în primul rînd, 
profund caracter de 
„P.C.F. — se arată 
buie să fie un partid de masă profund 
ancorat în realitatea franceză, capabil 
să impulsioneze și să anime mișcările 
populare pentru democrație 
cialism".

La încheierea congresului 
cuvîntul Georges Marchais,

noastre — men-
statutului prmă- 
imprimarea unui 
masă partidului, 
în statut — tre-

și so-

mai profunde 
și va rămîne

a luat 
care a 

mulțumit delegațiilor partidelor co
muniste și muncitorești, mișcărilor 
naționale și democratice, organiza
țiilor de eliberare care au luat parte 
la congres, exprimînd, totodată, do
rința P.C.F. de a dezvolta solidarita
tea cu forțele care luptă Împotriva 
imperialismului, pentru progres so
cial, independență, pace, dezarmare, 
libertate, socialism. Făcînd bilanțul 
lucrărilor congresului, secretarul ge
neral al partidului a arătat că cel 
de-al XXIII-lea Congres al P.C.F. a 
hotărît înaintarea De calea deschisă 
de congresul anterior, calea democra' 
ției și socialismului.

Intîlniri ale delegației P. C. R.

VIENA 14 (Agerpres). — Cu ocazia 
celei de-a XXXIV-a aniversări a eli
berării deținuților din lagărele de ex
terminare naziste de către aliați și 
In memoria victimelor fascismului, în 
fostul lagăr de concentrare Mauthau
sen a avut loc o întîlnire la care au 
participat mii de antifasciști din nu
meroase țări europene. Au fost de
puse coroane de flori la monumentele 
ridicate în memoria celor dispăruți 
In anii terorii fasciste, intre care se 
află și placa comemorativă avînd În
scrise numele cetățenilor români 
uciși In lagărul de concentrare de la 
Mauthausen.

La adunarea festivă, organizată în 
curtea fostului lagăr de concentrare, 
a luat cuvîntul, din partea Guvernului 
federal al Republicii Austria, minis
trul federal de interne, Erwin Lane, 
care a subliniat necesitatea ca toate 
popoarele să-șl unească forțele pentru 
a apăra pacea, a preintîmoina izbuc
nirea unui nou război, a bara toate

căile care ar putea duce la reînvierea 
fascismului.

Din România a participat Nicolae 
Guină, președintele Comitetului foș
tilor luptători antifasciști. A fost pre
zent Octavian Groza, ambasadorul 
României la Viena.

STOCKHOLM 14 (Agerpres). — De
legația Marii Adunări Naționale, a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae Giosan, 
președintele M.A.N., care se află la 
Stockholm, la invitația Parlamentu-

Unificarea forțelor armate ale grupărilor politice 
din Frontul Patriotic Zimbabwe

ADDIS ABEBA. — în capitala Etio
piei a avut loc ședința Consiliului 
Executiv al Frontului Patriotic Zim
babwe, la care au luat parte cei doi 
copreședinți al Frontului — Joshua 
Nkomo și Robert Mugabe. Cu acest 
prilej s-a hotărît unificarea forțelor 
armate ale Uniunii Poporului Afri
can Zimbabwe (Z.A.P.U.) și Uniunii 
Naționale Africane Zimbabwe 
(Z.A.N.U.) care alcătuiesc Frontul

Patriotic Zimbabwe. Forțele armate 
ale Frontului, se spune in declarația 
Consiliului Executiv, vor 
acum încolo un statut unic, un consi
liu unic de coordonare și apărare, 
precum și un comandament operativ 
militar unit. în sarcina Consiliului de 
coordonare se află elaborarea și 
transpunerea în viață a programului 
Frontului Patriotic în domeniul poli
tic și militar.

avea de

Iui Suediei, s-a intîlnit, luni, cu con
ducerea Parlamentului suedez. In 
cadrul Întrevederii a avut loc un 
schimb de păreri și de informații 
cu privire la activitatea celor două 
foruri legislative supreme, precum și 
în legătură cu unele din preocupă
rile lor actuale. S-a apreciat, de co
mun acord, evoluția ascendentă a 
relațiilor de prietenie și fructuoasă 
colaborare româno-suedeză, expri- 
mîndu-se dorința de a le amplifica 
în continuare.

A fost evidențiată contribuția par
lamentelor și 
mâni 
nelor 
două 
mâni
palității Stockholm, unde s-au întîl- 
nit cu președintele Consiliului mu
nicipal, Rutger. Palme.

TEL AVIV 14 (Agerpres). — Re- 
luind un comunicat oficial israelian, 
agențiile internaționale de presă in
formează că in urma exploziei unei 
bombe, plasată lntr-un punct aglo
merat din localitatea Tiberlada, două 
persoane și-au pierdut viața, iar alte 
37 au fost rănite, intre care trei se 
află In stare gravă.

Un comando palestinian ți-a asu
mat responsabilitatea pentru această 
acțiune — anunță agenția palestinia
nă de știri Wafa, preluată de agenția 
Reuter.

PARIS 14. — Trimisul Agerpres, 
C. Oprică, transmite : Biroul Politic 
al C.C. al P.C.F. a oferit luni o masă 
tovărășească in onoarea delegațiilor 
străine participante la lucrările celui 
de-al XXIII-lea Congres al P.C.F.

Cu acest prilej, Georges Marchais, 
secretar general al P.C.F., a rostit o 
scurtă cuvîntare în care a mulțumit 
delegațiilor partidelor comuniste și 
muncitorești, mișcărilor naționale și 
democratice care au luat parte 
congres, subliniind încă o 
rința P.C.F. de a dezvolta 
cu aceste partide pe baza 
lor independenței fiecărui 
galității și neamestecului, 
context, vorbitorul a subliniat 
existența unor deosebiri de păreri, 
divergențe și chiar contradicții in
tre partidele comuniste și muncito
rești nu trebuie, în nici un caz, să

la 
dată do- 

relațiile 
principii- 
partid, e- 
în acest 

că

afecteze bunele raporturi de solida
ritate dintre ele, ci, pe baza egali
tății și respectului reciproc, să se în
tărească, pe mai departe, unitatea șl 
prietenia.

La dejun a luat parte delegația 
Partidului Comunist Român condusă 
de tovarășul Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Dumitru Popescu a 
transmis tovarășului Georges Mar
chais, din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, felicitări cordiale pentru 
realegerea sa în funcția de secre
tar general și urări de succes în ac
tivitatea Partidului Comunist Fran
cez.

Delegația Partidului Comunist Ro
mân a avut intilniri cu delegațiile 
partidelor prezente la congres. în- 
tilnirile s-au desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate tovărășească.

parlamentarilor 
și suedezi la promovarea 
raporturi existente între 
țări și popoare. Deputății
au fost apoi oaspeții munici-

ro- 
bu- 
cele
ro-

agențiile de presă transmit
Consultări sovieto-japo- 

nOZ6« Luni, la Tokio au început 
consultări tntre reprezentanți ai mi
nisterelor afacerilor externe ale 
U.R.S.S. șl Japoniei, anunță agenția 
T.A.S.S., care examinează probleme 
privind situația internațională și re
lațiile sovieto-japoneze.

Președintele Venezuelei,
Luis Herrera Campins, a evidențiat 

necesitatea folosirii raționale a pe-

trolulul, arătlnd. In context, că o 
situație deficitară pe plan energetic 
ar putea declanșa o criză economică 
cu efecte la scară mondială. în 
aceeași ordine de idei, el a subliniat 
necesitatea ca toate țările să adopte 
programe de economisire a energiei. 
Totodată, președintele Venezuelei a 
formulat critici împotriva compa
niilor petroliere internaționale, 
tind că acestea, prin politica lor, 
determinat „o dezvoltare bazată 
conceptul unei energii ieftine".

Primire la Beijing. Hua 
Guofeng, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, a primit, luni, 
la Beijing, pe Mohammad Saifur Rah
man, trimis special al președintelui 
R.P. Bangladesh, Ziaur Rahman. Cu 
acest prilej s-a constatat cu satisfac
ție dezvoltarea 
două țări.

relațiilor dintre cele

ară- 
au 
pe

pe

Acord
Agenția China
luni a fost semnat acordul asupra 
relațiilor comerciale între R.P. Chi
neză și Statele Unite. Documentul 
stipulează că, in vederea stabilirii pe 
o bază nediscriminatorie a relațiilor 
lor comerciale, părțile contractante iși 
vor acorda reciproc clauza națiunii 
celei mai favorizate. De asemenea, 
cele două părți au convenit să pro
moveze continuu dezvoltarea pe ter
men lung a comerțului bilateral.

chino-american.
Nouă informează că

Unul dintre obiectivele principale 
ale programului de acțiune pentru 
instaurarea noii ordini economice in
ternaționale prezentat in mesajul 
adresat de 
Ceaușescu 
U.N.C.T.A.D. __ „ ___
feră la dezvoltarea învățămintului și 
formarea de cadre naționale necesare 
țărilor în curs de dezvoltare, in con
cordanță cu cerințele progresului 
multilateral al acestor țări.

După cum se știe, pregătirea și 
formarea cadrelor reprezintă o pro
blemă esențială pentru fiecare țară, 
potențialul unei economii naționale 
neputindu-se manifesta plenar decît 
în condițiile existenței unor cadre 
competente, Înzestrate cu o pregă
tire corespunzătoare. Subliniind în
semnătatea acestei probleme, ca o 
componentă organică a făuririi noii 
ordini, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta : „Un rol important are in 
această direcție formarea cadrelor 
naționale — începînd de la munci
tori calificați pină la specialiști — 
pentru diferite domenii de activitate. 
Problema formării cadrelor proprii 
constituie factorul primordial al dez
voltării economico-sociale indepen
dente, al lichidării subdezvoltării".

Este evident că de asigurarea cu 
cadre calificate se leagă, 
nemijlocit, valorificarea i 
resurselor unei 
propriei propășiri, 
sale economice, 
rale., Cu atît 
țările angajate

tovarășul Nicolae 
actualei sesiuni 

de la Manila se re-

într-un timp relativ scurt, de cadre 
capabile să facă față tuturor exigen
țelor in cele mai diverse domenii ale 
aplicării științei și tehnologiei mo
derne, ale dezvoltării culturale iși 
găsește o vie ilustrare chiar în anii 
actualului plan cincinal de dezvolta
re, a cărui caracteristică definitorie 
o constituie tocmai afirmarea largă 
a revoluției tehnico-științifice în toa
te sferele vieții economico-sociale, 
concomitent cu ridicarea continuă a 
calificării și competenței forței de 
muncă. De aceea, experiența româ
nească In acest domeniu prezintă un 
real interes pentru țările în curs de

lor de știinjă este ilustrată de rapor
tul de 10,4 Ia 10 000 de locuitori în 
țările industrializate și numai de 0,35 
în Africa. 1,6 în Asia și 1,15 în Ame
rica Latină. Din numărul total al oa
menilor de știință, 86 la sută se află 
in țările dezvoltate și abia 14 la sută 
in țările lumii a treia, care cuprind 
aproape 70 la șută din populația glo
bului. Expresia cea mai brutală a 
penuriei de cadre in țările slab dez
voltate este proporția ridicată a ne
știutorilor de carte : in 25 de state 
slab dezvoltate, procentul analfabeți- 
lor atinge, in medie, 80 la sută din 
populația țărilor respective. Pe glob

Folosirea de specialiști străini, 
practică la care s-a recurs in peri
oadele imediat următoare după do- 
bîndirea independenței, nu mai poate 
reprezenta o soluție viabilă. Cerin
țele progresului rapid al economiilor, 
ca și cele ale consolidării indepen
denței țărilor in curs de dezvoltare 
impun, ca o condiție de bază, asigu
rarea fondului de cadre proprii.

Și în acest domeniu, așa cum se 
subliniază în mesajul președintelui 
Nicolae Ceaușescu adresat sesiunii 
U.N.C.T.A.D., importanță prioritară 
au eforturile proprii ale fiecărei țări, 
preocupările la nivel național, con-

contribuție prețioasă la pregătirea 
și formarea de specialiști nece
sari țărilor în curs de dezvoltare, 
sprijinul acordat în acest scop ilus- 
trînd solidaritatea activă, in fapte, a 
poporului nostru cu popoarele aces
tor țâri în lupta comună împotriva 
politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, pentru progres econo
mic și social. Recentul itinerar afri
can al șefului statului român a mar
cat o nouă și strălucită dovadă a 
preocupărilor constante ale țării noas
tre inclusiv în direcția sprijinirii ti
nerelor state in ce privește formarea 
cadrelor, depășirea handicapului teh-

3. Pregătirea de cadre naționale - importantă cerință

, in mod 
eficientă a 

țări în interesul 
al -dezvoltării 

sociale și cultu- 
mai mult pentru 

T___  _ ___  recent pe calea
dezvoltării economice libere, de sine 
stătătoare, interesate în mod vital în 
recuperarea gravelor rămîneri in 
urmă față de țările avansate pe plan 
economic, pregătirea unor cadre cu 
un nivel ridicat de competență se 
înscrie ca o componentă de însemnă
tate hotărîtoare a strategiei dezvol
tării, a luptei pentru lichidarea îna
poierii și consolidarea independenței 
lor economice.

Deosebit de elocventă in acest sens 
este insăși experiența României, țară 
socialistă in curs de dezvoltare, care 
s-a înscris ne orbita progresului ac
celerat, multilateral, ca urmare a a- 
tenției prioritare acordate, în cadrul 
planurilor naționale, dezvoltării în- 
vățămintului, pregătirii și perfecțio
nării forței de muncă, ținind seama 
de cele mai noi realizări ale științei 
și tehnicii. Politica susținută a parti
dului și statului nostru de pregătire,

a lichidării subdezvoltării, a progresului 
al țărilor rămase în urmă

dezvoltare din Africa, Asia și Ame
rica Latină.

Este cunoscut că, frustrate de ca
drele naționale necesare sectoarelor 
vitale de activitate economică și so
cială, ca rezultat al dominației străi
ne, al politicii imperialiste și colo
nialiste, bazate pe inegalitate, asu
prire și spoliere, statele „lumii a 
treia" care și-au dobîndit recent, sau 
chiar mai de multă vreme, neatîr- 
narea au rămas, în bună parte, de
pendente de „rezervorul" de specia
liști din fostele metropole de peste 
mări. Această dependență reiese cu 
claritate din perpetuarea decalajelor 
în ce privește dotarea cu cadre a 
economiilor naționale — aspect sem
nificativ al inechităților și anomalii
lor care caracterizează realitățile 
lumii contemporane. Astfel, numărul 
de cadre cu calificare superioară la 
10 000 de locuitori este de numai 5,8 
în Africa. 22 in Asia și 65 In Ame
rica Latină, față de 112 in țările in
dustrializate ; iar repartiția oameni-

există peste 800 milioane de oa
meni analfabeți, 
toare a acestora 
race.

Dimensiunile 
decalaje sînt și 
faptul că tocmai . 
te, unde se simte cea mai acută ne
voie de specialiști, sînt afectate de 
politica racolajului de cadre — așa- 
numitul „brain-drain" — practicată 
de marile monopoluri, care „cumpă
ră ieftin" specialiștii din aceste țări, 
în ultimul deceniu și jumătate, peste 
300 000 de oameni de știință, ingi
neri și specialiști din țările slab dez
voltate au fost racolați in țările in
dustrializate, 80 la sută din aceștia 
stabilin^u-se în S.U.A., Canada și 
Marea Britanle.

Pe de altă parte, nu poate fi igno
rat nici faptul că multe țări în curs 
de '’e W'ltare sînt atrase in viitoarea 
cursei înarmărilor, ceea ce tace ca 
resurse materiale importante, care 
ar putea fi investite in scopul dez
voltării, să fie astfel irosite.

majoritatea covîrși- 
trăind in țările să-

tragice ale acestor 
mai accentuate de 
țările slab dezvolta-

comitent cu intensificarea conlucră
rii internaționale, a întrajutorării 
între state în lupta pentru eradicarea 
subdezvoltării, pentru ridicarea ni
velului de trai material și spiritual 
al maselor. în această viziune se în
scrie ca un punct prioritar in an
samblul măsurilor practice, concrete 
propuse de România în scopul făuririi 
unei noi ordini economice mondiale 
adoptarea unui program de dezvol
tare a învățămintului și de pregăti
re a cadrelor naționale.

Desigur, înfăptuirea unui asemenea 
program reclamă fonduri importante 
care, în parte, ar putea deveni dis
ponibile — așa cum se preconizează 
în mesaj — prin reducerea cheltuie
lilor militare de către toate statele 
lumii cu 10—15 la sută. De asemenea, 
un sprijin efectiv poate fi acordat ti
nerelor state in domeniul formării de 
cadre de către țările cu experien
ță în materie. în acest context, 
România socialistă oferă un
xetnplu, țara noastră aducînd o

e-

ai rapid

nico-științific față de țările avansate.
Ajutorul acordat de România se 

materializează în mai multe direcții 
— de la pregătirea tinerilor din aceste 
țări in școli românești la asistența di
dactică și tehnică acordată de specia
liștii noștri in țările respective. Este, 
desigur, un motiv de reală satisfac
ție și mindrie patriotică faptul că 
România, datorită marilor succese 
dobîndite în industrializarea țării, in 
modernizarea întregii economii, în 
domeniul cercetării tehnico-științifi- 
ce, în dezvoltarea învățămintului și 
adaptarea acestuia cerințelor practi
ce ale producției, dispune de un po
tențial — mereu crescînd — care îi 
permite să acorde o asemenea asis
tență calificată. Este revelator in 
acest sens că in (ara noastră învață 
peste 15 019 de tineri străini, majo
ritatea lor din țările in curs de dez
voltare. mai bine de jumătate fiind 
bursieri ai statului român. Demnă de 
remarcat este preponderența invăță- 
mintului cu profil tehnic, aproape 50 
la sută din numărul studenților ve-

niți din țările slab dezvoltate pregă- 
tindu-se în țara noastră în domenii 
importante ale științei și tehnicii, in 
corelație cu nevoile actuale de dez
voltare ale țărilor lor de origine.

în același timp, circa 1 000 de pro
fesori români își desfășoară activi
tatea in țările în curs de dezvoltare, 
participă direct la realizarea progra
melor naționale de învățămint și for
mare profesională in aceste țări, con- 
firmînd, la rîndul lor, peste granițele 
țării înaltul prestigiu al școlii româ
nești. La formarea de cadre națio
nale în țările în curs de dezvoltare 
aduc o contribuție substanțială și cei 
15 000 de specialiști români care 
acordă asistență tehnică și participă 
Ia construirea in comun a unor o- 
biective economice, industriale și 
agricole sau a unor așezăminte cultu
ral-educative pe teritoriul acestor 
state.

în spiritul responsabilității interna
ționale, al solidarității și prieteniei 
ce caracterizează relațiile cu statele 
in curs de dezvoltare, țara noastră 
acționează cu consecvență la Națiu
nile Unite, în organismele speciali
zate ale O.N.U., pentru soluționarea 
prin cooperare internațională a pro
blemei pregătirii cadrelor în țările 
lumii a treia, pentru extinderea în- 
vățămintului de toate gradele, a or
ganizării sale pe baze științifice, a 
legării sale tot mai strînse de prac
tică, de cerințele dezvoltării tinere
lor state.

în lumina acestei activități con
crete, efective, propunerea privind 
dezvoltarea învățămintului și pregă
tirea cadrelor naționale — ca și cele
lalte măsuri cuprinse în mesajul 
adresat sesiunii U.N.C.T.A.D. — de
monstrează, încă o dată, înaltul uma
nism și profundul realism al politicii 
externe românești, consecvența cu 
care țara noastră, președintele 
Nicolae Ceaușescu acționează pentru 
înfăptuirea aspirațiilor vitale de pro
gres ale popoarelor, solidaritatea ac
tivă a României socialiste cu efor
turile țărilor în curs de dezvoltare 
de a-și pune în valoare potențialul 
material și uman pentru a depăși cit 
mai grabnic răminerile în urmă pe 
plan economic și a se ridica spre oii- 
zonturile civilizației și bunăstării, 
contribuția importantă pe care țara 
noastră o aduce la realizarea obiec
tivului istoric al edificării noii ordini 
economice internaționale.

Convorbiri iugoslavo- 
benineze. In comunicatul da* 
publicității la Cotonou In urma vizi 
tei in Benin a lui Stevan Doron^K 
membru al Prezidiului R.S.F. Iugosla
via, se arată că în cursul convorbiri
lor purtate s-a exprimat dorința 
părților de a extinde relațiile bilate
rale. De asemenea, s-a relevat nece
sitatea întăririi unității și capacității 
de acțiune a mișcării de nealiniere pe 
baza reafirmării principiilor ei fun
damentale. Beninul și Iugoslavia — 
relevă comunicatul — subliniază în 
același timp necesitatea sporirii efor
turilor in vederea înfăptuirii noii 
ordini economice internaționale.

Turneul african al rece
lui Spaniei.In cadrul unui turneu 
pe care îl întreprinde intr-o serie de 
state de pe continentul african, re
gele Spaniei, Juan Carlos, a sosit 
luni în capitala Republicii Guineea —• 
Conakry. în cadrul convorbirilor pe 
care le va avea cu președintele ță- 
rii-gazdă, Ahmed Sekou Toure, vor 
fi abordate aspecte legate de evolu
ția relațiilor bilaterale, precum și 
probleme internaționale de interes 
reciproc.

Noul guvern conservator 
britanicva *n t°amna aces
tui an dacă va adera sau nu la noul 
sistem monetar al C.E.E. într-o de
clarație tăcută luni la Bruxelles, noul 
ministru britanic de finanțe, Geof
frey Howe, a declarat că guvernul 
său preferă să aștente rezultatele a- 
legerilor din luna iunie pentru de
semnarea membrilor Parlamentului 
vest-european și să cunoască evolu
ția relațiilor sale cu sindicatele 
înainte de a lua o hotărire in ce 
privește noul sistem monetar al 
C.E.E.
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Viorel POPESCU

„Marile porturi ah viito
rului". I” ora?u' francez Deauville 
au început luni lucrările celei de-a 
Xl-a Conferințe a Asociației interna
ționale a porturilor. La lucrările reu
niunii. care au fost inaugurate de 
ministrul francez al transnorturilor, 
particină 840 de delegați din 50 de 
țări. Tema orineinală pe care o vor 
aborda participanții la această con
ferință este : „Marile porturi ale vii
torului".
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