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Consfătuirea de lucru de sub dominația fascistă

de la C. C. al P. C. R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, în zilele de 16 și 17 
mai, la C.C. al P.C.R., s-au desfășurat lu
crările unei consfătuiri de lucru cu primii 
secretari, secretarii cu problemele econo
mice, secretarii cu problemele agrare ai 
comitetelor județene de partid, directorii 
direcțiilor județene pentru agricultură și 
industrializarea produselor agricole, mi
niștri, alți conducători de organe cen
trale de stat.

La consfătuire au luat parte membri și 
membri supleanți ai Comitetului Politic 

xecutiv și secretari ai C.C. al P.C.R., 
embri ai Comitetului Central, șefi și ad- 

juncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R.
Consfătuirea a avut un pronunțat carac

ter de lucru, ea înscriindu-se în practica 
temeinic statornicită a întîlnirilor perio
dice ale conducerii superioare a partidului 
cu cadrele de bază, a dialogului direct pe 
care secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, îl poartă cu 
activul de partid, cu masele largi de oa
meni ai muncii.

în ședințe plenare și în cele ale comi
siilor pentru industrie și investiții și pentru 
agricultură au luat cuvîntul 67 de tovarăși. 
Primii secretari, secretarii cu problemele 
economice și agrare, alți participant! au 
dezbătut într-un spirit de înaltă exigență 
modul în care organele și organizațiile 
de partid, toți oamenii muncii acționează 
pentru îndeplinirea integrală a obiective
lor planului de stat pe acest an în indus
trie, construcții și agricultură. în cadrul 
dezbaterilor, miniștri, conducători ai or
ganelor economice centrale au răspuns la 
problemele ridicate, prezentînd măsurile 
ce vor fi luate în vederea înlăturării ope
rative a neajunsurilor semnalate, pentru 
crearea celor mai bune condiții îndeplini
rii ritmice a sarcinilor economice stabilite 
pentru acest an.

Cei care au luat cuvîntul au evidențiat 
succesele importante obținute în fiecare 
județ în îndeplinirea Planului național 
unic de dezvoltare economico-socială a 
țării pe anul 1979 — an hotărîtor pentru 
realizarea întregului cincinal — arătînd 
că rezultatele dobîndite sînt nemijlocit le
gate de aplicarea fermă în viață a îndru
mărilor și indicațiilor secretarului general 
al partidului privind utilizarea deplină, 
în întreaga economie, a mașinilor și uti
lajelor, valorificarea în modul cel mai ra
țional a materiilor prime și forței de 
muncă, reducerea cheltuielilor de produc

ție și creșterea eficienței economice, pu
nerea în funcțiune la timp a obiectivelor 
industriale. Subliniind că întreaga funda
mentare a prevederilor de pian pe acest 
an a fost concepută ținîndu-se seama de 
aplicarea generalizată a noului mecanism 
economico-financiar, primii secretari ai 
comitetelor județene de partid, ceilalți 
vorbitori au prezentat acțiunile complexe 
întreprinse în primele patru luni ale anu
lui pentru realizarea ritmică și integrală a 
producției fizice, la fiecare sortiment în 
parte, ca și a producției nete. Au fost pre
zentate, de asemenea, măsurile ce au 
fost luate pentru îmbunătățirea, în conti
nuare, a structurii industriei, economisirea 
energiei electrice și combustibililor, creș
terea mai accentuată a productivității 
muncii, asigurarea unei înalte calități, în 
toate sectoarele economiei, care să spo
rească competitivitatea produselor româ
nești.

Vorbitorii au informat că în primele pa
tru luni ale anului au fost înregistrate re
zultate pozitive și în îndeplinirea planu
lui de comerț exterior și au insistat asu
pra măsurilor ce vor fi luate în conti
nuare pentru realizarea integrală a pro
ducției destinate exportului.

Scoțînd în evidență succesele impor
tante obținute în industrie în primele pa
tru iuni ale anului, vorbitorii au prezen
tat, totodată, neajunsurile, stările de lu
cruri negative și rămînerile în urmă din 
unele sectoare, au exprimat critici la 
adresa unor ministere și organisme eco
nomice centrale, făcînd numeroase pro
puneri și sugestii pentru îmbunătățirea 
muncii, pentru sporirea eficienței econo
mice în toate domeniile de activitate.

Primii secretari au prezentat, de ase
menea, modul în care acționează comite
tele județene pentru îndeplinirea inte
grală a planului de investiții. Ei au subli
niat că înfăptuirea unui program de 
investiții de amploarea celui înscris în 
planul național unic pe acest an implică, 
în mod firesc, eforturi sporite, mobilizarea 
întregului personal muncitor din institu
tele de proiectări, de pe șantierele de 
construcții, din unitățile beneficiare și din 
cele furnizoare de utilaje și instalații. Au 
fost prezentate măsurile care vor fi luate 
pentru a se asigura punerea în funcțiune 
a tuturor capacităților de producție și a 
locuințelor restante din 1978, precum și a 
celor planificate pentru acest an, și a se 
respecta cu strictețe termenele prevăzute, 
calitatea lucrărilor și normele de consum.

în intervențiile lor, vorbitorii au acor

dat, de asemenea, o mare atenție proble
melor agriculturii. Evidențiind însemnăta
tea deosebită, a măsurilor cu priyire la 
perfecționarea organizării, conducerii și 
planificării unitare a agriculturii, a creării 
consiliilor unice agroindustriale de stat și 
cooperatiste, participant la discuții au 
arătat că aceste măsuri au și început să-și 
dovedească pe deplin utilitatea. într-un 
pronunțat spirit critic și autocritic, de 
înaltă exigență, ei au analizat modul în 
care s-a desfășurat campania agricolă de 
primăvară și au prezentat măsurile ce se 
iau pentru buna întreținere a culturilor și 
pregătirea temeinică a campaniei de re
coltare, pentru realizarea integrală a pro
gramelor de creștere a producției vege
tale și animale, adoptate de partid și de 
stat,-a celorlalte sarcini ce revin acestei 
importante ramuri a economiei naționale.

Primii secretari și ceilalți vorbitori au 
subliniat că, pentru a se asigura îndepli
nirea integrală a obiectivelor ce revin 
anul acesta agriculturii, ministerul de re
sort, celelalte organe economice centrale 
trebuie să acorde o mai mare atenție 
aprovizionării la timp și în sortimentele 
stabilite cu piese de schimb, îngrășăminte 
chimice, mijloace de transport, mașini și 
utilaje într-o gamă tot mai diversificată. 
Un accent deosebit a fost pus pe necesi
tatea înfăptuirii integrale și la timp a pro
gramelor de irigații pe județe și zone 
agricole.

Primii secretari au prezentat, de ase
menea, pe larg preocupările comitetelor 
județene de partid pentru îmbunătățirea 
continuă a stilului și metodelor de muncă, 
pentru a imprima întregii activități un 
pronunțat spirit revoluționar, o înaltă exi
gență și responsabilitate comunistă.

Vorbitorii au exprimat hotărîrea comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii — ro
mâni, maghiari, germani și de alte na
ționalități — de a răspunde cu cinste ape
lului adresat de secretarul general al 
partidului de la tribuna marii adunări 
populare consacrate zilei de 1 Mai, de a 
da un curs tot mai dinamic întrecerii so
cialiste pe acest an, întîmpinînd astfel cu 
noi și mari succese cea de-a 35-a aniver
sare a eliberării patriei și cel de-al Xll-lea 
Congres al partidului.

Primit cu .vii și puternice aplauze, în 
încheierea consfătuirii a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvîntarea se va da publicității.

La 23 August 1979 se împlinesc 35 de ani de la eliberarea României de sub dominația fascistă — marea sărbătoare națională a poporului nostru, eveniment de importanță istorică pentru dezvoltarea liberă și suverană a patriei noastre pe calea socialismului și progresului.Realizînd o largă unitate în jurul clasei muncitoare, a forțelor democratice, patriotice, antifasciste, întărind colaborarea cu forțele militare, Partidul Comunist Român a condus poporul la victoria insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste de la 23 August 1944. Acest măreț act istoric a avut loc în condițiile internaționale favorabile ale victoriilor obținute de glorioasa armată sovietică, de armatele celorlalte state ale coaliției antihitleriste. Intorcînd armele împotriva hitleriștilor, poporul român s-a angajat cu întreaga armată, cu toate forțele sale materiale și umane, alături de armata sovietică, de întreaga coaliție antifascistă, în războiul antifascist, pînă la înfrîngerea definitivă a Germaniei naziste.Actul de la 23 August 1944 a deschis o eră nouă în istoria României — era unor profunde transformări democratice, revoluționare, a realizării depline a independenței și suveranității naționale, a făuririi vieții noi, socialiste.La cea de-a XXXV-a aniversare a eliberării ' sale, poporul român se prezintă cu victorii istorice în toate domeniile de activitate.Dintr-o țară agrară, slab dezvoltată, România s-a transformat într-un stat industrial-agrar, cu o industrie dinamică, în plin proces de dezvoltare, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, cu o agricultură socialistă în plin progres, cu un nivel de viață materială și spirituală în continuă creștere.Un log de o importanță hotărîtoare în această epocă istorică îl ocupă etapa marcată de Congresele „al IX-lea, al X-lea și al XI-lea ale Partidului Comunist Român — cea mai fecundă din întreaga istorie a țării noastre, în mod indisolubil legată de numele și activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, care conduce cu strălucire destinele patriei și ale poporului român pe calea libertății, independenței și socialismului.Ca urmare a politicii sale externe juste, de pace, prietenie și colaborare cu toate popoarele, de participare activă la lupta pentru soluționarea problemelor complexe ale lumii de azi, România se bucură de un înalt prestigiu internațional, are prieteni pe toate meridianele globului.Toate realizările istorice dobîndite în acești 35 de ani de dezvoltare liberă și independentă — și care deschid poporului român noi și minunate perspective de progres — reprezintă o strălucită confirmare a justeței politicii ipterne și externe a partidului nostru, care, aplicînd în mod creator principiile materialismului dialectic și istoric, adevărurile general valabile la condițiile concrete ale României, acționează cu fermitate și clarviziune pentru interesele fundamentale ale patriei, pentru fericirea și bunăstarea poporului, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. Ele sînt rezultatul muncii pline de abnegație a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor muncii din patria noastră — români, maghiari, germani și de alte naționalități — care, umăr la umăr, în strînsă unitate, înfăptuiesc politica .partidului, asigură triumful idealurilor socialismului și comunismului pe pămîntul României.Adresînd întregului nostru partid și popor chemarea de a-și mobiliza toate energiile in vederea sărbătoririi celei de-a XXXV-a aniversări a eliberării patriei cu noi și mari înfăptuiri în toate domeniile de activitate. Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român HOTĂRĂȘTE :în întîmpinarea zilei de 23 August, organele și organizațiile de partid, de masă și obștești vor desfășura o intensă activitate politico-organizatorică și cultural- educativă pentru unirea și mobilizarea tuturor forțelor oamenilor muncii de la orașe și sate în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiții a Planultfi național unic de dezvoltare economico-socială a țării pe anul 1979. în acest sens este necesar să se acorde cea mai mare atenție deplinei folosiri a capacităților de producție, gospodăririi judicioase a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei, creșterii susținute a productivității muncii, folosirii cu maximum de randament a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, a forței de muncă, perfecționării tehnologiilor de fabricație, ridicării continue a nivelului tehnic și calitativ al produselor. Trebuie făcut totul pentru ca în domeniul investițiilor să se asigure terminarea și punerea la timp în funcțiune a tuturor obiectivelor planificate în acest an și a celor restante. Organele și organizațiile de partid, de masă și obștești, consiliile populare, consiliile unice ■ agroindustriale de stat și cooperatiste trebuie să acționeze și mai hotărît pentru mobilizarea tuturor oamenilor muncii de la sate în vederea executării la timp și de bună calitate a tuturor lucrărilor din agricultură, pentru obținerea lunor recolte bogate.Este necesar ca în întreaga economie să se acționeze hotărît pentru înfăptuirea măsurilor privind perfecționarea mecanismului economico-financiar și ridicarea pe un plan superior a autoconducerii muncitorești și autogestiunii întreprinderilor. Trebuie acționat, de asemenea, pentru transpunerea consecventă în viață a politicii partidului de dezvoltare a democrației socialiste, pentru folosirea plenară a cadrului creat de participarea activă a'tuturor oamenilor muncii la conducerea vieții economico-sociale, a întregii societăți.Organele și organizațiile de partid sînt chemate să pună în centrul preocupărilor lor intensificarea activității politico-educative pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, însușirea concepției ști

ințifice a materialismului dialectic și istoric, ridicarea nivelului de pregătire profesională, politică și culturală a tuturor cetățenilor. întreaga activitate politico- ideologică și cultural-educativă trebuie să ducă la dezvoltarea spiritului revoluționar al maselor, la aplicarea fermă în viață a eticii și echității socialiste, a principiilor socialiste de muncă și viață.în cinstea zilei de 23 August vor fi publicate în limba română și în limbile naționalităților conlocuitoare lucrări din opera tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, alte lucrări cu tematică social-politică, studii și culegeri de materiale din domeniul istoriei, celorlalte științe sociale și politice, precum și lucrări literare, de artă, muzicale, filme, care să reflecte trecutul glorios al poporului român, lupta împotriva fascismului și războiului, semnificația istorică a evenimentelor revoluționare de la 23 August 1944, succesele în construcția socialistă, rolul partidului comunist, conducător neînfricat al poporului, în lupta revoluționară și în edificarea noii , orînduiri sociale. „în București și în alte orașe ale țării vor fi organizate expoziții de artă plastică, de artă populară și artă fotografică, cu lucrări realizate' în cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului național „Cîntarea României".Ca o încununare a bogatei activități artistice desfășurate de artiștii profesioniști și masa artiștilor amatori din întreaga țară, se va organiza în Capitală spectacolul de gală al laureaților celei de-a II-a ediții a Festivalului național „Cîntarea României".Casele de cultură, cluburile și căminele culturale vor organiza manifestări politico-educative dedicate celei de-a XXXV-a aniversări a eliberării patriei, spectacole inspirate din trecutul de luptă al poporului, din grandioasa operă de făurire a socialismului. Repertoriile instituțiilor și formațiilor artistice, programele d« radio și televiziune vor cuprinde cele mai valoroase - realizări din domeniul cîntecului patriotic, revoluționar și muncitoresc, poeziei patriotice, militante, teatrului politic și dansului tematic.Vor fi tipărite afișe jubiliare, pliante, fotomontaje șl alte materiale documentare, care vor înfățișa marile realizări ale poporului nostru, succesele în construcția socialistă, viața nouă pe care o trăiesc oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, perspectivele dezvoltării României socialiste.Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România,. împreună cu Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România vor organiza în Capitală o expoziție jubiliară fotodo- cumentară consacrată celei de-a XXXV-a aniversări a eliberării patriei. Consiliile județene de educație politică și cultură socialistă vor organiza expoziții similare la nivelul județelor.Academia de științe .sociale si politice. .Academia „Ștefan Gheorghiu" și Institutul de studii istorice și so- cial-politice de pe lingă C.C. al P.C.R. vor organiza la București o sesiune de comunicări științifice consacrată jubileului de 35 de ani al eliberării patriei de sub dominația fascistă.Academia Republicii Socialiste România, instituțiile de învățămînt superior, academiile de științe, ministerele și celelalte instituții centrale, institutele de cercetări, consiliile județene de educație politică și cultură socialistă vor organiza simpozioane, mese rotunde și alte manifestări consacrate problemelor actuale ale construcției socialiste în țara noastră și politicii internaționale a Republicii Socialiste România. Cu prilejul marii noastre sărbători naționale vor avea loc în București, în municipii, orașe și comune adunări festive urmate de programe cultural-artistice.în ziua de 23 August, în București, în municipiile șl orașele reședință de județ, precum și în alte municipii și orașe vor avea loc parade militare, defilări ale gărzilor patriotice, ale detașamentelor de tineri care se pregătesc pentru apărarea patriei, ale formațiunilor de Cruce Roșie, precum și demonstrații ale oamenilor muncii.în zilele de 23 și 24 august, care vor fi zile nelucrătoare, sub îndrumarea comitetelor județene de partid și al municipiului București, organizațiile U.T.C., comitetele de cultură și educație socialistă, organizațiile de sindicat vor organiza ample manifestări cultural-educative, artistice și sportive, cu un bogat conținut patriotic și revoluționar, la care își vor aduce contribuția toate formațiile artistice profesioniste și de amatori participante la ediția a II-a a Festivalului național „Cîntarea României" ; vor fi organizate, de asemenea, excursii și vizite la muzee, monumente și locuri istorice.Presa centrală, locală, radioul și televiziunea, revistele social-politice și culturale vor publica și transmite în perioada premergătoare celei de-a XXXV-a aniversări a eliberării patriei articole, reportaje, interviuri, anchete, pagini speciale, evocări, piese de teatru, filme, spectacole literar-muzicale care vor înfățișa lupta poporului nostru împotriva fascismului și războiului hitle- rist, pentru eliberarea patriei, pentru construirea socialismului, succesele obținute în înfăptuirea programului stabilit de Congresul al XI-lea al partidului și Conferința Națională a P.C.R.Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român adresează comuniștilor, uleciștilor, tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de altă naționalitate — chemarea înflăcărată de a face totul ca în întîmpinarea gloriosului jubileu de la 23 August să dezvolte larg întrecerea socialistă, să muncească cu dăruire și abnegație comunistă pentru înfăptuire^ neabătută a sarcinilor ce le revin, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, contribuind astfel tot mai intens la ridicarea nivelului de trai și civilizație al întregului nostru popor, Ia înflorirea continuă a României socialiste, sporindu-și aportul la triumful cauzei socialismului, democrației și păcii în lume.
VESTI DIN TARA

dl «1

Mecanizarea mineritu
lui în Valea Jiului. Unitățile Combinatului minier Valea Jiului au depășit pină în prezent planul de investiții din acest an cu peste 45 milioane lei. Au fost montate și puse în funcțiune complexe de susținere mecanizată a lucrărilor miniere și de tăiere mecanică a cărbunelui, instalații de transport pe benzi de cauciuc și alte utilaje de mare randament. La mina Lupeni s-au executat lucrări de investiții peste plan in valoare de 1,6 milioane lei. (Sabin Cerbu).

„Steagul Roșu V". In partea de sud-est a Brașovului s-a ridicat în ultimii ani noul cartier „Steagul Roșu V", unde au fost terminate pînă în prezent peste 5 500 apartamente. La parterul

blocurilor cu patru pînă la zece etaje au fost amenajate spații comerciale, iar pentru copiii locatarilor s-au ridicat două școli. în final, „Steagul Roșu V“ — cartierul cu cea mai mare densitate locuibilă din Brașov — va dispune de circa 8 000 de apartamente, 3 școli generale, de diverse unități prestatoare de servicii șț va fi locuit de circa 25 000 de persoane. (Nicolae Mocanul.
Expoziție de creație ști

ințifică și tehnică. La Casa de cultură a sindicatelor din Alba Iulia a fost deschisă expoziția județeană „Creativitatea științifică și tehnică pentru asimilarea de produse noi și tehnologii în vederea reducerii importurilor". Sint prezentate peste 1100 exponate care înfă

țișează realizările obținute în județul Alba. (Ștefan Dinică).
în sprijinul orientării 

școlare și profesionale a
tineretului. Pentru unitățileșcolare ale județului Neamț s-a editat un buletin documentar destinat activității de orientare școlară și profesională a elevilor. El cuprinde un ghid in care sînt prezentate profesiile pentru care se pot pregăti viitorii elevi ai liceelor, școlilor profesionale și tehnice din județ, rețeaua liceelor și planul de școlarizare al acestora pentru anul școlar 1979 1980, precum și materiale metodice in sprijinul activității depuse de cadrele didactice pentru îndrumarea elevilor în alegerea viitoarelor lor profesii. (Constantin Blagovici).
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FfAPTUL!
I DIVERS!

LA COMBINATUL INDUSTRIAL DE CONSTRUCȚII

DE MAȘINI DIN BISTRIȚA

SINDICATUL-mai puternic implicat
I Invitație
I la un jubileu

I„Simbătă, 19 mai, ora 10 di
mineața, sînteți invitat să parti
cipați la adunarea care va avea 
Iloc in sala din strada M, Moxa 

din Capitală..." O invitație sem
nată : „Comitetul de organiza
re". Un comitet format din ciți- 

Iva entuziaști, chiar dacă unii 
au timplele cărunte. Comitet 
care și-a propus să-i reunească 

Ipe foștii colegi, intr-o agapă 
emoționantă, prilejuită de îm
plinirea a 25 de ani de la absol
virea facultății de mecanica 

I transporturilor, din cadrul Insti
tutului de căi ferate București. 
Nu este vorba de o promoție 

(oarecare. Este promoția primilor 
ingineri ceferiști proveniți din 
riadul muncitorilor. In cei 25 de 

Iani, inginerii ceferiști au stră
bătut milioane de kilometri pe 
magistralele de oțel ale țării, au 
vegheat și veghează la siguranța 

Iși confortul călătoriilor noastre.
Tuturor, o caldă felicitare și 

urarea de... cale liberă spre noi 
■ împliniri in muncă și viață !

Inimi
• de voiniciS-a întâmplat in orașul Blaj.

Dorina, elevă in clasa a IlI-a la 
școala generală nr. 1 din locali
tate, a rămas acasă cu fratele 
ei, Emil, in virstă de un an și 
4 luni. In timp ce frățiorul ei 

I dormea, Dorina a ieșit la joacă
in fața blocului. La un moment 
dat, l-a zărit pe Emil cățărat pe 
balconul apartamentului situat 
la etajul al treilea. O clipă mai 
tirziu, micuțul a căzut in gol. 
Cu o remarcabilă prezentă de 
spirit, Dorina a alergat și l-a 
prins in brațe, rostogolindu-se 
împreună cu el in iarbă. In afa
ră de o spaimă grozavă, nici 
unul n-a pățit absolut nimic.
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reascaFaza finală a concursului pe 
meserii la disciplinele navigație 
și marinărie a reunit 55 de elevi 
ai grupurilor școlare de marină 
din Constanța, Giurgiu, Orșova, 
Brăila, Galați. Deși extrem de 
dificile, probele teoretice și 
practice au atestat priceperea 
viitorilor marinari. Intre altele, 
concurența s-au aflat și la timo
na navei „Mircești", pe care au 
manevrat-o pe Dunăre cale de 
mai multi kilometri. Au ciștigat 
cei mai buni dintre cei mai buni, 
o adevărată performanță rea- 
lizlnd elevii Grupului școlar din 
Galați. Ei au obținut locurile I 
la toate clasele de concurs.

Bătrtnul port dunărean poate 
fi mindru cu tinerii săi marinari.

Bijuterie 
florală

Oaspeții din acest an ai lito
ralului vor avea plăcuta surpri
ză ‘Să admire o adevărată biju
terie florală in jurul lacului 
Tăbăcărie. Este vorba de un 
parciîn formă de brățară, întins 
pe o' sută de hectare, care în
conjoară luciul de apă. !n parc 
se află o originală expoziție 
florală policromă, etalată intr-un 
ansamblu care sugerează toate 
formele de relief, precum și o 
colecție de peste 50 000 de ar- 

* bori și arbuști din cele mai fru
moase specii autohtone și exo
tice. La amenajarea parcului, 
constănțenii au participat vo
luntar, realizind lucrări in va
loare de peste 12 milioane lei. 
Valoare de... bijuterie !

O cititoare 
în... derută

Ne scrie Mariana Alexa, din 
București, str. Grigore Moisil nr. 
8 : „Am cumpărat cartea „A- 
părătorul in derută" și am în
ceput s-a citesc. Totul a mers 
bine pină la cifra pe care te pune 
medicul s-o repeți cînd te con
sultă : 33, De aici încolo, pas de 
mai înțelege ceva. Paginile 34 și 
35 erau complet albe. Mi-am luat 
inima in dinți și am mai citit 
două pagini, dar cînd credeam 
că am intrat „in normal", hop 
că-mi apar alte două file com
plet albe : 38 și 39. Încep să 
răsfoiesc volumul, dar acesta îmi 
oferă o surpriză mai neplăcută 
decit alta, întrucit tot th fel de 
albe, dg imaculate, sint și pa
ginile 42 și 43, 46 și 47, 50 și 51, 
54 și 55. 58 și 59. Vă trimit vo
lumul cu pricina și dacă înțele
geți ceva să-pui spuneți și mie".

Preferăm să vă spună cei 
de la întreprinderea poligrafică 
„Oltenia" din Craiova...

Cu auto-
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în munca și viața întregului colectiv
Pe locul unde cu numai 5—6 ani în urmă orăcăiau broaștele in smircurile de la marginea Bistriței, se punea temelia unei noi și moderne uzine. Doi ani mai tirziu, ea a livrat primele filtre cu saci și electrofiltre pentru depoluarea fabricilor de ciment. Azi, electrofiltrele de la Bistrița sint solicitate și utilizate și in alte țări. Alături de această uzină a crescut combinatul industrial pentru construcții de mașini, în a cărui componență intră o mare fabrică de utilaj tehnologic, uzina mecanică de armături, o fabrică de produse electrotehnice, una de utilaj chimic, o turnătorie de otel, una de neferoase și altele. Desigur, odată cu noua platformă industrială a crescut rapid detașamentul clasei muncitoare. Cum , acționează, în aceste condiții, organizația sindicală, cea mai cuprinzătoare organizație de masă a combinatului?De la bun început, vom arăta că aici, ca de altfel pretutindeni în țara noastră, comitetul sindicatului se preocupă de soluționarea tuturor problemelor privind condițiile de muncă și viață ale oamenilor — de la intrarea acestora pe poarta uzinei și pînă la ieșirea la pensie.— Sub conducerea și îndrumarea permanentă a comitetului de partid — ne spune tovarășul Incean Octavian. președintele comitetului sindicatului — organizația noastră are un rol important în mobilizarea colectivelor de oameni ai muncii la toate acțiunile, în primul rînd la îndeplinirea sarcinilor de producție, la organizarea întrecerii socialiste. Marea majoritate a muncitorilor noștri sint tineri, vîrsta medie nedepășind 22 de ani. De aici, prima noastră sarcină : educarea lor, formarea conștiinței muncitorești și în mod deosebit mai buna folosire a timpului, reducerea absențelor.în acest an, utilizarea timpului de lucru a crescut la peste 96 Ia sută. Desigur, este un lucru bun, dar în folosirea eficientă a timpului de lucru mai există

însemnate rezerve. Uneori, prin diferite secții și fabrici, pe drumurile din incintă mai există încă vinzolea- lă fără rost, unii stau la taifas ori lucrează cu încetinitorul. Din cauza unor lipsuri de aprovizionare și în organizarea proceselor de producție se creează anumite goluri și unii nu prea au ce face, iar sindicatul nu a intervenit totdeauna prompt pentru a folosi întregul potențial de muncă în scopul ridicării calificării profesionale, al canalizării tuturor energiilor pentru realizarea exemplară a sarcinilor de producție.Firește, o preocupare centrală a comitetului sindicatului o constituie soluționarea problemelor sociale. Nu le vom trece în revistă pe toate, dar merită subliniată activitatea celor trei comisii sociale care se ocupă de analizarea condițiilor de locuit, de stabilirea priorităților în această privință. Numai în 1979, combinatul va primi peste 500 noi apartamente. Sindicatul este acela care organizează, împreună cu viitorii locatari și cu alți muncitori, participarea la munca vo- luntar-patriotică pe șantierele de locuințe, precum și la construirea celor trei cămine de nefamiliști cu peste 900 de locuri.Există în cadrul combinatului o cantină care oferă, la un preț modest, o masă consistentă. Mult timp, mîncarea se aducea de la o cantină- restaurant din oraș. Sosea rece, în condiții necorespunzătoare. Sindicatul a intervenit și s-a amenajat o bucătărie în incinta combinatului. Din păcate, s-a mulțumit numai cu atît. Cantina, neîncăpătoare, a devenit supraaglomerată, deși nu mănîncă aici nici zece la sută din personalul muncitor. Cauza cauzelor : nu se respectă orarul pauzelor pe secții, vine toată lumea deodată la masă, în plus, ea este și insuficient aprovizionată cu produse lactate proaspete.Sute de bilete de odihnă și tratament a primit în acest an comitetul sindicatului pentru a le repartiza pe oameni, pentru menținerea și reface

Bacău. Vedere a noilor construcții de locuințe.

rea sănătății acestora. Dar ce se constată ? Pe de o parte, comitetul sindicatului a acceptat bilete care nu sint in concordanță cu nevoile efective, iar schimbarea și noua repartizare a acestora în folosul altor unități sint greu de realizat. La aceasta se adaugă și o lipsă de colaborare a comitetului sindicatului cu personalul medical pentru indicarea tratamentelor obligatorii in funcție de starea de sănătate și de posibilitățile oferite de marele număr de stațiuni din țara noastră, de locurile puse Ia dispoziție, în ziua în care ne aflam în combinat, într-una din secții un practicant a fost grav accidentat. Cauza : lipsa de supraveghere și încălcarea flagrantă a unor prevederi ale Legii privind protecția. muncii. Și aceasta, în condițiile în care există nu mai puțin de 93 inspectori obștești de protecția muncii — aleși în tot a- titea grupe sindicale — chemați să vegheze tocmai la respectarea normelor de protecția muncii, la întărirea ordinii și disciplinei în secții. Dar toți acești 93 de inspectori obștești — după cum aflăm de la maistrul Ința Ion, vicepreședintele comitetului sindicatului și președintele comisiei pentru problemele sociale — nici măcar nu au fost ei instruiți ca să știe ce au de făcut.Mulți tineri sint atrași la activități cultural-artistice în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", activînd în brigăzi artistice, formații de dansuri, coruri, tarafuri, orchestre de muzică ușoară, soliști vocali și instrumentiști. Din cauza lipsei de preocupare și de conlucrare dintre comitetul sindicatului și comitetul U.T.C., unele formații au început să se destrame. In ce privește activitatea sportivă,’e de ajuns să spunem că vicepreședintele comitetului sindicatului și președintele comisiei educației politice, culturale și sportive de masă, Pop Vasile, nici nu-i cunoaște pe nume pe toți colaboratorii săi, adică pe membrii respectivei comisii. Ne asigură că el personal acordă o atenție sporită propagandei vizuale. Practic, ea este aproape invizibilă și nu sprijină întrecerea socialistă prin date și fapte prezentate „la zi".Punctind aici doar cîteva aspecte ale activității comitetului sindicatului de la Combinatul industrial de construcții de mașini Bistrița — și fără a micșora meritele sale reale în soluționarea unor probleme de muncă și viață ale oamenilor — este cazul să subliniem că importante rezerve de inițiativă rămin incă nefolosite. Firește, se resimte și lipsa de experiență a muncii de sindicat într-o platformă industrială tinără, care numără atîția tineri, dar ea trebuie stimulată printr-un sprijin mai activ și mai exigent din partea organizației de partid, printr-o mai atentă îndrumare din partea ‘consiliilor județean și orășenesc ale sindicatelor.
Al. PLĂIEȘU 
Gh. CRIȘAN

De ce nu dăm, în lunile de vară, 
ceasul cu o oră sau două înainte ?
0 scrisoare care aduce in atenția opiniei publice 
și a forurilor competente o problemă de larg interes 

și de stringentă actualitate
Stimați tovarăși, ■Vă adresez aceste rînduri, pe de o parte, cu rugămintea de a mă ajuta să-mi clarific o nedumerire, iar pe de alta, de a consemna în „Scînteia" o propunere — și una, și alta legate de una și aceeași problemă, și anume, decalarea temporară a fusului orar și adaptarea programului nostru de muncă — mă refer acum la programul de muncă în perioada de vară — la, să spunem, condițiile generoase pe care ni le oferă natura : o zi-lumină mai lungă. Se știe că în cele șase luni de primăvară și vară — 21 martie — 21 septembrie — zilele au în medie 13 ore și 35 de minute, față de 10 ore și 20 de minute media lunilor reci (21 septembrie — 21 decembrie). Dar la noi orarul este același în toate lunile anului.Am fost stimulat în formularea acestei propuneri și de faptul că, așa cum am citit, în mai multe țări europene, între care Franța, Italia, Spania, Anglia și altele, precum și în Statele Unite ale Americii se procedează în mod obișnuit la schimbarea temporară a fusului orar și adaptarea programului de lucru, atît în perioada de vară, cît și în pe

rioada de iarnă, la ziua-lumină. Am citit că, de exemplu, în Marea Britanie, prin decalarea programului de lucru, ca urmare a introducerii orarului de iarnă, s-au realizat, din octombrie pînă în aprilie, economii de circa 300 000 000 lire sterline. Aceleași avantaje, dacă nu chiar mai mari, decurg și din decalarea fusului orar în perioada de vară. Nedumerirea mea este următoarea : Ce ne oprește să decalăm temporar fusul orar și să fixăm ora Bucureștiului în această perioadă cu o oră sau două mai devreme, să dăm ceasurile deci înainte și să ne adaptăm programul de muncă în această perioadă, așa cum spuneam, la ziua- lumină, încheindu-1, firesc, cu o oră sau două mai devreme ?, Este evident ce avantaje mari ar prezenta o asemenea schimbare. Din punct de vedere economic ar rezulta, în primul rînd, o imensă economie de energie — s-ar reduce în mod considerabil iluminatul în casă (ne culcăm cu o oră sau două mai devreme), pe străzi, în întreprinderi, în instituții, în magazine — ceea ce înseamnă, așa cum știe fiecare, economie de combustibil. în condiții

le în care economisirea energiei, a combustibililor a fost ridicată la nivelul de preocupare mondială, cînd în țara noastră se fac atî- tea eforturi pentru a drămui fiecare gram de combustibil, eu cred că n-ar trebui neglijată o asemenea mare sursă de economisire.Aș mai adăuga la aceste considerente de ordin economic — pe care, desigur, eu le socotesc esențiale — și unul care se referă la sănătatea omului. Se știe că țăranul, moșii și strămoșii noștri își adaptau programul lor de lucru la ciclul solar. Cred că nu în- tîmplător din înțelepciunea populară ne-a rămas expresia cu valoare de axiomă : „Sculatul devreme și culcatul devreme sint sănătate curată".V-am expus aceste observații și propuneri în speranța că, dacă ele prezintă interes, vor fi date publicității sau vor fi înaintate organelor competente pentru a le analiza și, eventual, a decide.Vă mulțumesc,
Mihai ANGHELIUonalist principal la „ARCOM" — București
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Un magazin cu „Farmec" 
și altul cu... „Închis pentru inventar"

Lăudabilă inițiativa 
organelor comerciale 
județene (și a unității 
furnizoare) de a des
chide la Tîrgu Mureș 
un magazin de prezen
tare a produselor în
treprinderii cosmetice 
„Farmec" din Cluj- 
Napoca. ’ Diversitatea 
și calitatea produselor 
au atras aprecierea 
unanimă a cetățenilor. 
La „Farmec" cumpără
torii găsesc (după un 
program riguros res
pectat) circa 160 sorti
mente cosmetice și 
produse chimice de uz 
casnic și gospodăresc. 
Altfel spus, ultimele 
noutăți in materie. In

tr-un cuvint, aspectul 
comercial al produse
lor și amabilitatea per
sonalului de servire 
sint — după cum apre
ciază tirgmureșenii — 
la înălțimea firmei.

Nu același lucru se 
poate spune despre 
magazinul de prezen
tare „Libertatea" Sibiu 
al întreprinderii cu 
același nume din ceta
tea Cibinului, deschis 
în strada Bolyai din 
Tg. Mureș. In ciuda 
diversității gamei sor
timentale, stofele si- 
biene ajung rar de tot 
la îndemîna cumpără
torilor. Și aceasta. în
trucit magazinul se 
află închis mai tot

timpul, in pofida pro
gramului afișat pe ușă. 
Dar sub program în
tâlnești tot felul de 
hîrtiuțe-fluturaș puse 
de gestionara magazi
nului : „Sint plecată 
pentru preluarea măr
fii" ; „închis pentru in
ventar" ; „în concediu 
de boală" ; „Nu avem 
mărfuri noi" ; „Vin 
imediat". Dar nu vine.

Iată și ultima... „nou
tate" scrisă negru pe 
alb : „Sint plecată în 
concediu".

Două magazine de 
prezentare, două mo
duri diferite în care 
este privită grija față 
de cumpărători. (Gh. 
Giurgiu).

rea lucrărilor de mo
dernizare a aeroportu
lui internațional Mi
hail Kogălniceanu.

La rindul său. Agen
ția TAROM din orașul 
Constanța, care asigu
ră preluarea traficului 
de turiști interni, pre
zintă și ea multe nou
tăți. Mai întâi are un

sediu nou situat în 
zona centrală a orașu
lui. Dispune, de ase
menea, de un hol spa
țios, bine comparti
mentat, de un serviciu 
de informații și case 
de vinzare a biletelor. 
Aproape tot ce-i tre
buie, afară de... un te
lefon public inter

urban. Cît de nece
sar este pentru pasa
geri un asemenea ser
viciu, nu mai e nevoie 
să demonstrăm. Între
băm doar atât : cine 
intră pe... recepție 
pentru soluționarea 
acestei probleme ? (C. 
Priescu).

) Străzi cu... fermoare

Cine intră pe recepție?
Organizatorii turis

mului și edilii litora
lului au pregătit anul

acesta celor care vor 
veni la Constanța cu 
avionul condiții dintre

cele mai bune. Intre 
acestea se numără, in 
primul rind, încheie

Ce bine ar fi dacă 
străzile din orașul Za
lău ar avea... nasturi 
sau fermoare. Nasturi 
și fermoare cu care să 
se poată deschide și 
închide după dorință. 
Cel mai mult și mai 
mult s-ar bucura în
treprinderea județeană 
de gospodărire comu
nală și locativă. Care 
întreprindere sapă și 
tot sapă străzile și- 
răbdarea oamenilor. Nu 
spune nimeni că nu 
trebuie executate lu
crări de întreținere, 
modernizare, canaliza
re. Dimpotrivă, ele

sint mai mult decit ne
cesare. Numai că, după 
ce întreprinderea a- 
mintită sapă și tot 
sapă, șanțurile rămin 
deschise cu lunile de 
zile. Un exemplu din 
multe altele : in pia
ța „1 Decembrie 1918", 
săpăturile au debutat 
cu sfhulgerea cablului 
telefonic, lipsind o pe
rioadă de timp de te
lefon mai multe insti
tuții din zonă. După 
ce s-a săpat cît s-a 
săpat, totul a rămas 
baltă. Bine zis baltă, 
pentru că ploile au

umplut ochi canalul și 
gropile din piață. Apoi 
au venit alți meșteri, 
au săpat și ei și au 
distrus izolația conduc
tei de încălzire a Ofi
ciului județean de tu
rism. Apoi, au început 
lucrările de introdu
cere a conductelor 
pentru încălzire pe 
impresionanta distanță 
de... 50 metri. Apoi... 
Apoi a venit și jumă
tatea lunii mai, ' dar 
lucrarea tot nu s-a în
cheiat. Nu s-au găsit 
încă... nasturi sau fer
moare. (Ion Mureșan).

Ekcursiiîntreprinderea de turism, hoteluri și restaurante București organizează sejururi convenabile pe malul mării. Se poate pleca zilnic, durata seriei ince- pind de la 3 zile. Ce noutăți vor găsi oaspeții în stațiunile de pe malul Mării Negre ? Bunăoară, la Mamaia, după -„Alcor" și „Vega", inaugurate în 1978, anul acesta alte 3 hoteluri, „Orfeu", „Amiral" și „Comandor", cu o capacitate de aproximativ 800 locuri, completează ambianța acestui colț al litoralului. Cazinoul din Mamaia, supus unor lucrări de amenajare, apare reîn- tinerit. Și-au schimbat înfățișarea, devenind mai confortabile, vilele din Eforie Sud și cele din Techirghiol : „Ploiești", „Timișoara", „Minerva" și „Marea Neagră". La Eforie Sud se va inaugura prima expoziție flori- colă permanentă. Turiștii vor dispune de 5 baze de schi nautic, sute de ambarcațiuni, zeci de terenuri de sport, 50 de piscine descoperite, spații verzi cu

pe litoralo suprafață de 500 ha plantate cu 6 milioane de flori.Filialele I.T.H.R. din str. Mendeleev nr. 14, Bd. Republicii nr. 68, Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. Băl- cescu nr. 35 și Calea Griviței nr. 140 oferă locuri individuale la odihnă și propun excursii de citeva zile. în programul acestora sint cuprinse : turul litoralului : vizitarea obiectivelor turistice din municipiul Constanța (Muzeul de arheologie, Edificiul roman cu mozaic, Muzeul marinei române, Muzeul de artă, Muzeul mării, Acvariul, Geamia Hunciar etc.). Sint programate, de asemenea, excursii în Delta Dunării cu masă la Maliuc sau la hotelul „Lebăda" din comuna Crișan, excursii spre Murfatlar, Histria, Adamclisi. Se organizează și deplasări în R.P. Bulgaria pentru a vizita stațiunile Albena, Nisipurile de Aur, Varna.In fotografie : din modernele construcții ale litoralului.Foto : S. Cristian

------- CUM sînt soluționate y
SCRISORILE OAMENILOR MUNCII? A

| basculanta |
I în bucătărie ■

De la o vreme, Constantin Al- 1 
badi, șofer la Oficiul județean . 
de îmbunătățiri funciare Mehe
dinți, mergea in satul natal Bra- ■ 

I niște cu mașina pe care lucra.
Ca de obicei, într-una din zi- I 
lele trecute, s-a dus din nou | 
acasă, cu o autobasculantă

Ide 7,5 tone. După o zi de chef, ■ 
tirziu din noapte, s-a urcat la | 
volan să plece la Drobeta-Turnu *

I Severin. Cum era mahmur și
întuneric beznă, a intrat cu cu- I 
tobasculantă cu tot in bucătăria | 

Iunui cetățean, trezindu-l și pe 
el și pe vecinii lui din somn. I 
Dar și el s-a „trezit" cu miliția I 
la fața locului, pentru a-i eva- ’ 
lua... isprava. .

Petre POPAși corespondenții „Scînteii'
I

0 intervenție 
prompta, care*și  

așteaptă 
rezultateleLa cantina-restau- rant a întreprinderii de țevi Roman, județul Neamț, după cum se relata într-o scrisoare, s-au manifestat o seamă de neajunsuri in ce privește organizarea și coordonarea activității, care au făcut ca aprovizionarea cu alimentele necesare să fie necorespunzătoare, iar gestionarea lor — defectuoasă. Se sesiza, de a- semenea, că din cauza unor discuții neprincipiale intre responsabilul cantinei și unii lucrători s-a creat un climat de muncă nesănătos, ceea ce se răsfringe negativ asupra bunei serviri a muncitorilor.Comitetul municipal Roman al P.C.R., căruia redacția i-a trimis spre soluționare scrisoarea, ne-a răspuns că activitatea cantinei-restaurant din

cadrul întreprinderii de țevi a fost analizată in comitetul acesteia, împreună cu conducerea întreprinderii comerciale de stat mixte alimentara și alimentație publică (I.C.S.M.A.A.P.). în urma verificărilor e- fectuate s-a constatat că nu s-au ținut corect evidența meselor' servite muncitorilor din schimbul al II-lea, e- videnta cheltuielilor zilnice de regie și pentru contul alimentelor, cea a predării la magazie și apoi la bufete a produselor de bucătărie destinate acestora, inlăturîndu- se posibilitatea controlului.Pentru înlăturarea acestor nereguli, îmbunătățirea activității și crearea unui climat de muncă sănătos, s-a x întocmit un program de măsuri cu sarcini concrete, atît pentru conducerea cantinei, cît și a I.C.S.M.A.A.P. Totodată, conducerea I.C.S.M.A.A.P. a hotă- rît transferarea lui Constantin Baciu, responsabilul cantinei, înlocuirea din funcție

a contabilului-șef, Li- viu Mospanciuc, și transferarea merceologului loan Dimitriu.
Țiglă pentru 

acoperit... 
neglijențaConstantin Iftimie, lucrător la depozitul Dorohoi al U.J.C.C.— Botoșani, a scris redacției că din anul 1975 se află în custodia acestei unități peste zece mii de țigle și coame, de calitatea a Il-a, care nu pot fi vindute, deoarece nu sint solicitate de cumpărători. El sesiza, totodată, că tot de atita vreme, conducerea depozitului a cerut Fabricii de produse ceramice (F.P.C.) Țăndărei, județul Ialomița, să lămurească situația acestor țigle, dar în zadar.Din răspunsul conducerii Fabricii de produse ceramice Țăndărei aflăm însă că greșeala a pornit de la U.J.C.C.—Botoșani și de la cooperativa de consum Dorohoi,

care au comandat țigle tip „Bărăgan", mai grele cu 40 la sută decit sortimentele fabricate la . alte unități, nesolicitate de cumpărători din zona respectivă. In lunți decembrie 1978. un reprezentant al F.P.C.— Țăndărei a făcut noi demersuri la Dorohoi și Botoșani pentru a găsi un alt beneficiar care să ridice țiglele direct din depozit, spre a se evita efectuarea unor cheltuieli suplimentare, dar problema a rămas tot nerezolvată.In această situație, conducerea F.C.P. — Țăndărei a trebuit să accepte plata cheltuielilor pentru încărcarea și expedierea țiglei, spre a fi vîndută, prin depozitul fabricii.Iată cum, datdrită neglijenței. mii de bucăți de țiglă au fost plimbate inutil pină la Dorohoi, blocate în- tr-un depozit ani în șir. făcînd apoi cale întoarsă. Cheltuielile înregistrate din această cauză trebuie însă să fie suportate de cei vinovați și nu din buzunarul statului.

Măsurile se cer 
completateLa o scrisoare în care se semnalau abuzurile și ilegalitățile comise de, Vlad Savu, șeful corpului județean de pază militarizată, Comitetul județean Olt al P.C.R. ne-a trimis un referat al consiliului popular județean, cuprinzînd constatările făcute și măsurile adoptate. Astfel, în urma cercetărilor întreprinse, s-a stabilit că V.S. și-a încadrat soția și cumnatul în funcția de controlori poartă, iar nepoata în funcția de contabil ; a utilizat autoturismul unității in interes personal ; a folosit lucrători din corpul de pază la e- xecutarea unor lucrări la locuința sa. a reparat casa părinților săi fără să poată prezenta acte de procurare și transport al unor materiale (ciment, var, vopsea, tablă galvani- zată, uși, ferestre, nisip, pietriș) ; a ridicat de la corpul de pază și a transportat la do

miciliul său. cu autoturismul unității, mai multe obiecte care nu erau inventariate.Pentru toate aceste fapte, V.S. a fost pus în discuția plenarei comitetului de partid din Consiliul popular al județului Olt, care a hotărît sancționarea sa cu vot de blam cu avertisment și scoaterea din rindul membrilor supleanți ai comitetului de partid. De asemenea, comite

tul executiv al consiliului popular județean a hotărît destituirea din funcția de șef al corpului de pază.Pină aici toate bune. Dar în răspuns nu se precizează ce s-a intimplat cu obiectele sustrase din unitate și cu materialele de construcție pentru care nu a putut prezenta acte justificative legale. Iată de ce măsurile se cer completate.

domiciliul la soția sa, în Aleea Fetești nr, 11, sectorul 4. în apartamentul pe care l-a avut a rămas cu drepturi locative fiul său, Marica A- ristide Oltu, care este în evidență pentru re- stringerea de spațiu, în sensul de a i se face contract de închiriere numai pentru o singură cameră, cea de 13 mp. Cealaltă cameră urmează să fie repartizată de organele în drept altei persoane.

Spicuiri din răspunsuri• întreprinderea județeană de gospodărie comunală și locativă Vrancea : Analizindu-se situația financiară a morilor prestatoare din județ, s-a constatat că o parte din acestea nu aveau o rentabilitate corespunzătoare, ceea ce a determinat închiderea unora dintre ele. Re- analizîndu-se cazul morii din satul Clipicești, care fusese închisă, a reieșit că cetățenii de aici aveau de parcurs o distanță prea mare pînă la moara din comuna Țifești. De aceea, s-a hotărît redeschiderea morii din Clipicești, fiind reîncadrat și morarul Ștefan Bagaroș.• Comitetul executiv al Consiliului popular al sectorului 5 : Cetățeanul Marica Petre, titularul contractului de închiriere al apartamentului nr. 15 din blocul A 8, strada Aliorului nr. 4, sectorul 5, în urma somațiilor făcute de organele I.C.R.A.L., s-a prezentat și a solicitat ieșirea din locuința ce a deținut-o. El și-a stabilit

® Direcția generală pentru agricultură și industrializare a produselor agricole Hunedoara, răspunzind la sesizarea lui Gheorghe Poantă din comuna Lelese, precizează următoarele : In vederea bunei desfășurări a acțiunilor agricole din primăvara acestui an s-au asigurat pentru gospodăriile populației, deci și pentru zona ne- cooperativlzată, cantitățile de semințe și material săditor legumicol și pomicol necesare. De asemenea, în cadrul acțiunilor organizate în cadrul săptămînii pomiculturii, organele agricole au acordat asistență și îndrumări tehnice privind modul de plantare și îngrijire a pomilor, începind cu toamna anului în curs, pe baza altoirilor făcute în pepinierele S.C.P.P.—Geoagiu, se va asigura integral necesarul de pomi și pentru gospodăriile populației.• Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Mehedinți : Inspectoratul școlar județean va studia posibilitatea organizării in comuna Dubova a învățămintului pentru clasele V—X, începind cu anul școlar 1979—1980. De asemenea, adunarea delegatilor din comună a stabilit să se construiască în comuna Dubova, prin contribuție bănească, un cămin cultural, iar consiliul popular comunal va analiza posibilitatea înființării unor secții de frizerie și croitorie. S-au dat dispoziții consiliului popular să urgenteze lucrările de amenajare a punctului alimentar din zona golfului localității Dubova.
Gheorghe PARVAN y
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Pe aceste terenuri de la C.A.P. Lucieni, județul Dîmbovița, ocupate cu mărăcinișuri și cu exces de umiditate nu se producea nimic. Acum, prin executarea unui complex de lucrări — defrișare, nivelare, afinară și aplicarea de îngrășăminte organice și chimice — aceste pămînturi vor fi introduse în circuitul agricol și cultivate incă din această lună.

AM DEVENIT CONSTRUCTORII
PROPRIEI ÎNTREPRINDERI
și treburile merg mai bine ca înainte

Un județ de deal
își mărește cimpiile!Folosirea deplină pătrat de pămint

folosirii raiale a pămin- în fiecarevădcrări ca

a fiecărui metru și îndeplinirea exemplară a sarcinilor de creștere a suprafeței arabile constituie obiective de permanentă actualitate pentru unitățile agricole din județul Dîmbovița. „După cum se știe, in județul nostru' pămintul este foarte variat ca forme de relief și potențial productiv — ne spunea tovarășul Ion Bucur, secretar al comitetului județean de partid. Amintesc că excesul de umiditate afectează 50 la sută din suprafețe, 20 la sută sint supuse procesului de eroziune, iar bună parte din terenuri sint pr zolice. în sco-K tdlui, an întocmim programe care pre- executarea unor ample lude îmbunătățiri funciare, avind ca scop sporirea potențialului productiv al pămintului și creșterea suprafețelor arabile".în mod deosebit se acționează pentru creșterea continuă a suprafețelor arabile, prin valorificarea unor categorii de terenuri neproductive. în acest cincinal, unitățile agricole din județul Dîmbovița trebuie să sporească suprafața arabilă — conform planului — cu 2 500 hectare. în perioada 1976—1978, au fost introduse în circuitul agricol productiv 2 061 hectare. Din acestea 531 hectare sint terenuri recuperate pentru cele scoase definitiv din producție, ca urmare a amplasării obiectivelor de investiții. Suprafața arabilă în cultură s-a mărit efectiv cu 1 530 hectare. Organele de specialitate din județ apreciază că și sarcinile prevăzute pe ultimii doi ani ai cincinalului se vor realiza integral. Cum se acționează în această direcție ?Programul unitar de, îmbunătățiri fuficiare prevede ce sarcini concrete revin unităților agricole în fiecare an. Astfel, incă de la începutul cincinalului. Oficiul județean de cadastru și organizarea teritoriului a identificat o suprafață de 3 573 hectare de teren neproductiv, care constituie principala sursă de creștere a suprafeței arabile. Din acestea. 1 000 hectare urmează să fie ciștigate pentru le-a test prezentat un film rea- în diferiteînfățișate locuri din județ, diferite aspecte — Aiirel PAPADIUC 
Gheorghe MANEA

£.A P. Dragodana, |udețul Dîmbovița, au fost identificate toate sursele de teren pentru creșterea suprafeței aroL.le. Cu mijloace mecanice de mare putere, dar și manual, se lucrează la scoaterea mărăcinilor de pe doua hectare de teien, care vor V cultivate cy pepeni încă din acest an Fotografii : A. Papadiuc

cu- pre-din pe

Dialogul nu ar fi

Șeful de brigadă Mircea Volintiru, de la întreprinderea de pompe „Aversa" din București, nu îl noaște pe Gheorghe Sorescu, ședințele cooperativei agricole comuna Gura Ialomiței. sau Cloșcă Nițu. președinte la C.A.P. Luciu, și nici pe multi alli cooperatori din județele Ialomița, Dolj sau Constanța- Ar fi și foarte greu. Dar dacă s-ar întîlni ar avea multe să-și spună. Motivul este destul de simplu : rezultatele muncii colectivului bucureștean se regăsesc pe întinsele suprafețe amenajate pentru irigații» în Bărăgan, în Cîmpia Băileștilor sau în Dobrogea. Și, fără îndoială, că, dacă s-ar întîlni, și-ar adresa multe vorbe de laudă.însă lipsit și de unele accente critice. Cine și de ce le-ar provoca ?Le-ar genera faptul că agricultura nu primește întotdeauna la timp, potrivit contractelor încheiate, electropompele — fabricate la „Aversa" — necesare pentru irigarea suprafețelor amenajate. Din această cauză, in a<- gricultură nu se pot finaliza importante lucrări de investiții, sute și mii de hectare nu pot fi irigate. Totodată, unitățile agricole își întocmesc planuri de producție con- tînd pe faptul că vor iriga anumite suprafețe, plătesc chiar și amortis-
Tipul elec- Jropompei Restanțe (buc.) Termene de livrare Suprafața ce nu se poate iriga (ha) Sistemul de irigații Producția pierdută prin neirigare (t. porumb)M.V. — 2 002 cu motor de5 000 kW 3 30 IV —30 IX 1977 41 000 IalomițaCălmățui 41 000M.V. — 1 402 cu motor de2 200 kW 5 30 IV —30 VI 1978 18 000 Nedeia-Măceșu 18 000M.V. —1 403 X 2 cu motor de6 000 kW 4 30 I —30 III1979 15 000 Rasova-Vederoasa 15 000

Desigur, este necesar să subliniem că aceste tipuri de electropompe de mare capacitate se realizează pentru prima dată în țara noastră. Ca atare, așa cum ne spunea tovarășul

beneficiare recuperăriiagricultură de unitățile de investiții in vederea terenurilor arabile scoase definitiv din circuitul productiv. Restul suprafeței a fost nominalizată pe unități agricole, reprezentînd sarcina lor proprie de creștere a suprafeței arabile. Pentru aceste categorii de terenuri, oficiul de cadastru și organizare a teritoriului a întocmit proiecte de execuție și acordă asistență tehnică la executarea lucrărilor prevăzute. iar consiliile populare comunale și conducerile unităților agricole asigură mijloacele mecanice și forța 
Cum se înfăptuiesc în unitățile agricole dîmbovițene 
sarcinile de redare în circuitul productiv a tuturor 

terenurilor agricole

de muncă. în acest an. în localitățile Mircești, Bucșani, Adînca. Tîrgoviște, Picior de Munte, Lucieni, Cojasca, Cornățel. Dragodana și altele se lucrează intens la finalizarea lucrărilor de creștere și ameliorare a suprafețelor prevăzute pentru acest cincinal.în județul Dîmbovița se utilizează cu bune rezultate sumele alocate de Ministerul Agriculturii pentru ameliorarea și dezvoltarea fondului funciar. Astfel, in perioada 1976—1978 cu fondurile primite de la minister, in valoare de 9.5 milioane fost executate . lucrări mai care nu pot fi realizate cu resurse locale : regularizarea unor cursuri
lei. au dificilelocale : regularizarea unor cursuri de apă, defrișarea mărăcinișurilor si arboretelor și nivelarea terenului. Pe această cale au fost redate circuitului productiv 413 hectare. în acest an, cu cele 6,4 milioane lei alocate de la fondul de ameliorare și dezvoltare a fondului funciar, suprafața arabilă va spori cu 156 hectare.Toate aceste'a dovedesc că sporirea suprafeței arabile constituie o pro- -blemă caro preocupă -porananent conducerile unităților agricole și consiliile populare comunale. De altfel, la ultima sesiune a consiliului popular județean, deputaților și invitărilor lizat Erau 

mente . pentru investițiile făcute, dar apa nu ajunge la rădăcina plantelor, iar recoltele obținute sint sub nivelul prevăzut, neeconomice. Orice neindeplinire a planului la producția fizică de pompe are deci consecințe care trec eu mult de- poarta întreprinderii din Capitală. Iată 
Cînd la „Aversa se înregistrează restanțe, 
pe canalele de irigații se înregistrează secetă 
întreprinderea bucureșteană face eforturi lăudabile pentru eliminarea neajun
surilor privind livrarea pompelor de irigații, dar are nevoie de mai mult sprijin 

din partea numeroșilor săi colaboratori

cîteva exemple care vin să demonstreze urmările negative ale ne- livrării la termenele stabilite a unor electropompe de mare putere.

Dimitrie Grecov, directorul întreprinderii, a fost necesar să'se rezolve multe probleme tehnice și constructive. înțelegem și apreciem eforturile pe care colectivul uni-

pozitive și critice — legate de folosirea pămîntului. A reieșit că deși, în ansamblu, s-au obținut rezultate bune, totuși mai sînt incă multe de făcut. Conducerile unor unități agricole și întreprinderi industriale nu manifestă suficientă răspundere și grijă pentru conservarea și protejarea fondului funciar, nu acționează energic pentru sporirea și mai mult a suprafeței arabile. Filmul a surprins pe viu unele cauze care au determinat ca nici pînă acum să nu fie recuperate și date circuitului productiv peste 196

i

hectare, scoase definitiv din producție. Pe mari suprafețe sint depozitate la întim- plare deșeuri de către Fabrica de frigidere și întreprinderea de prefabricate Găești, Combinatul de o- țeluri. Grupul de șantiere și întreprinderea de construcții și montaje din Tirgoviște și altele.Situațiile critice filmate au vizat și aspecte din activitatea unor consilii populare și unități agricole cum sint Ghinești, Sălcioara, Produlești, Lucieni, Raciu, Caragiale, Băleni, Răcari, Văcărești. Nucet și altele, unde nu s-a acționat prompt pentru folosirea terenurilor din incintele gospodărești, evacuarea la timp a excesului de umiditate, curățirea terenurilor de gunoaie, , mărăcini și resturi vegetale, toate acestea deter- minind irosirea unor mari suprafețe de teren.Analiza „pe viu", în sesiunea consiliului popular județean a neajunsurilor ce mai persistă in ce privește folosirea deplină a fondului funciar ' a constituit punctul de pornire pentru elaborarea de noi măsuri care urmează să fie întreprinse, în continuare, pentru utilizarea deplină a fiecărei palme de pămînt și realizarea sarcinilor de creștere a suprafeței arabile. Rămîne ca birourile executive ale consiliilor ■ pepwlarer deputății, consiliile unice agroindustriale și toți beneficiarii de pămint să acționeze ferm pentru înfăptuirea 

tății le face pentru asimilarea în fabricație a unor produse cu performanțe superioare. Un contract odată încheiat trebuie să fie însă respectat punct cu punct. Apoi, acestea nu sint singurele restanțe pe care întreprinderea le are față de agricultură. Agregatele de pomu

pare tip Cerna 200 trebuiau omologate și livrate încă din anul 1977. Pentru sistemul de irigații lalo- mița-Călmățui trebuiau să fie livrate anul trecut cinci electropompe de tip D.V. 5-110, cu motoare de 400 kW. Nu sint de neglijat nici restanțele reprogramate de anul trecut și din primele patru luni ale acestui an la unele tipuri de electropompe de putere medie și care insumează 39 pompe M.A., 26 pompe M.V. 253, 24 pompe M.V. 303. Făcînd o sinteză a situației, tovarășul George Teodo- rescu, șeful serviciului plan investiții din cadrul Departamentului de îmbunătățiri funciare, ne-a precizat că anul trecut nu au putut fi irigate "3 500 ha din cauza nelivrării la timp a utilajelor tehnologice.Explicînd cauzele acestor restanțe, tovarășul Dan Martin, șeful serviciului producție de la întreprinderea „Aversa", insista asupra neajunsurilor determinate de primirea cu întîrziere a motoarelor.trecut, 11 000 erau
primireaAstfel, anul furnizorii nu au livrat circamotoare, din care o partenecesare pentru fabricarea

Noi tipuri 
de*  mașini-unelte• întreprinderea de strunguri din Arad a expediat întreprinderii de osii și boghiuri din Balș ansamble- le primului strung greu de tip S.R.C.-500 pentru crestat și retezat lingouri de oțel.în seria mașinilor-unelte de mare capacitate produse la Arad se înscriu și strungurile cu batiu înclinat pentru copiat osii de cale ferată, precum și alte strunguri cu performanțe superioare, realizate pentru prima oară in țara noastră.

★• Mașina de finisat țesături, mașina de bobinat fire de sticlă și cea de gravat sticlă se numără printre cele mai noi produse înscrise in a- cest an in fabricația de serie de colectivul . întreprinderii de utilaje și .piese de schimb din Lugoj. La a- cestea se adaugă incă 100 de tipuri de repere și piese de schimb pentru industria textilă și de încălțăminte. majoritatea înlocuind utilaje similare din import. (Agerpres)
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LA ÎNTREPRINDEREA „TRICOTEX * DIN SATU MARE

Cu 600000 kWh mai puțin

de materializat la noi în in funcție de tipurile tricotat existente în în secțiile cu mașini

Un colectiv-de electricieni și lăcătuși de la întreprinderea „Tricotex" Satu Mare a pus la punct un- sistem de raționalizare a energiei electrice, care se aplică deja în citeva secții ale unității.Cîteva amănunte de ordin tehnic ne-au fost relatate de insusi protagonistul acestui sistem, tehnicianul Viorel Țața, șeful atelierului electric.— în accepția noastră, prin iluminat local se Înțelege iluminatul electric „ajustat" strict la necesitățile activității productive pe mașinile tricotat. El s-a două variante, de mașini de întreprindere. __ _________ __  .de tricotat semiautomate, iluminatul local s-a realizat prin montarea, pe fiecare mașină, a unui suport rabatabil. prevăzut cu un element fluorescent. pe care muncitoarea îl poate manevra si fixa la distanța potrivită asigurării intensității luminoase cerute de efectuarea, in bune condiții, a produselor aflate in fabricație.în secțiile cu mașini automatizate, iluminatul local s-a putut realiza într-o formulă și mai economicoasă, în sensul că doar un singur tub fluorescent șe dovedește a fi suficient pentru a asigura lumina necesară desfășurării optime a procesului de producție pentru două mașini. Și incă o precizare : întrucit fiecare mașină de tricotat e prevăzută. în sistemul iluminatului local, cu întrerupător electric, consumul de curent este oprit in \azul cînd o mașină, din- tr-un motiv sau altul, nu funcționează. Iată cîteva cifre edificatoare privind avantajele economice ale iluminatului local. Iluminatul local la mașinile automatizate a redus de patru ori consumul de energie electrică pe un schimb fată de instalația clasică. Pe ansamblul întreprinderii, economiile de energie electrică realizate prin iluminatul local insumează anual peste 460 000 kW. Este echivalentul necesarului de energie pentru pro- 
agricul- de capa- curățăto- secția deelectropompelor destinate turii. Aici se adaugă lipsa citate de la turnătorie și rie, spațiul insuficient de la montaj greu ș.a. Ca urmare a măsurilor luate în ultimul timp, unele din aceste neajunsuri au inceput să fie eliminate. Amintim, printre 

altele, faptul că în luna martie a fost montată o mașină de mare capacitate de curățat piesele turnate, s-a îmbunătățit organizarea muncii la secția de montaj, s-au Întocmit programe speciale pentru fabricarea e- lectropompelor destinate agriculturii, întrucit în curind începe campania de irigații, să vedem ce perspective e- xistă pentru recuperarea restanțelor.Pentru a vedea cum evoluează situația, am urmărit timp de două luni felul cum sînt rezolvate o serie de probleme referitoare la asigurarea unor piese și subansamble realizate prin cooperare, precum și ritmul in care se desfășoară fabricația pompelor destinate agriculturii. Fără îndoială, se cuvine remarcat faptul că, în ultima perioadă, conducerea întreprinderii de pompe a luat o #erie de măsuri speciale pentru urgentarea fabricației și rezultatele nu au întîrziat să apară. Astfel, concomitent cu numeroasele intervenții făcute la întreprinderea de utilaj tehnologic Buzău pentru executarea corpurilor de refulare s-a impulsionat și fabricarea celorlalte suban-

Importantă măsură stabilită de conducerea partidului in vederea accelerării ritmului construcțiilor industriale și realizării integrale a planului de locuințe, efectuarea în regie proprie de către beneficiari a unor lucrări de investiții iși demonstrează din plin avantajele multiple și eficiente. Printre unitățile din județul Maramureș, care și-au asumat asemenea sarcini, se numără și Combinatul de prelucrare a lemnuluidin Sighetu Mar- _____________________mației.— Volumul mare r.de investiții al [1X0811611combinatului din ~acest cincinal — .. O* Lpeste o jumătate {jlf] \|Q|]|de miliard lei — u 1 u »ne explică tovarășul Gheorghe Grunștein, directorul combinatu- ______________,lui, ne-a îndemnat să trecem cu hotărire la realizarea de lucrări în regie proprie.— Cînd și cum ați devenit constructor ?— într-o primă etapă, ne-am asumat răspunderea montării integrale a utilajelor, oricît de complexe au fost, la toate obiectivele noi din combinat, în 1978 am preluat din sarcina constructorului și anumite lucrări secundare, cum ar fi drumurile interioare, demolările, precum și o serie de lucrări ,din halele existente. înce- pind din anul acesta executăm în regie proprie investiții in valoare de peste 10 milioane lei.— Ce construiți în mod concret ?— Depozite pentru mobilă și plăci aglomerate din lemn, o sală de recepție și prezentare a mobilei pentru export, drumuri interioare, rampe de

in continuare utilizată cu

5ductia calculată ne două schimburi în circa trei luni si jumătate.La noi funcționează ireproșabil și o instalație prevăzută cu celulă foto- electricâ. cu ajutorul căreia cuplarea si decuplarea iluminatului electric se face la momentul optim, in funcție de intensitatea luminii naturale. In mod practic, instalația, veritabil su- praveghetor-distribuitor de curent, a eliminat funcționarea inutilă' excesivă a becurilor, cum se intîmpla adesea, cîrid iluminatul era declanșat prea devreme sau Întrerupt cu întir- ziere. chiar după încheierea orelor de producția. Asemenea neglijențe sînt acum excluse. întrucit comutatoarele electrice nu mai răspund comenzilor pe timpul cit funcționează ..paznicul" cu fotocelulă. în cei 5 ani de funcționare. această instalație a înscris. în contul întreprinderii, o economie de energie electrică de peste 670 000 kW! Ea va fi si succes.însumînd de noi prin do energie electrică, reiese că pe scama acestora, la „Tricotex" se realizează anual o economie de energie electrică de circa 600 000 kWh. adică echivalentul pentru realizarea pro-, ducției pe 5 luni.— E posibilă preluarea lor de către alte unități industriale ?— Firește. De altfel, conducerea centralei noastre a indicat, cu mai multă vreme in urmă, unităților aparținătoare să preia instalația cu celulă fotoelectrică de la noi. Nu știu in ce stadiu sc află aplicarea ei. în legătură cu iluminatul local, unii specialiști din ministerul nostru au emis chiar aprecierea că pe viitor anumite tipuri de mașini de tricotat ar putea fi dotate cu instalații rabatabile de iluminat direct de către întreprinderile producătoare de asemenea mașini.

toate măsurile aplicate raționalizarea consumului

Octav GRUMEZAcorespondentul „Scînteii"
samble pentru pompele M.V.—1 402. Ca urmare, s-a reușit ca in luna martie să fie livrate trei electropompe.în ce privește asigurarea electro- pompelor M.V.—2 002, conducerea întreprinderii ne-a informat că piesele de dimensiuni mai mici sînt turnate în cea mai mare parte, con

intervale de două luni unul de Precizind însă că montarea astfel de electropompe du- peste două luni de zile, in-

strucțiile metalice sudate s-au asigurat și continuă prelucrarea lor. Acum, la întreprinderea „Progresul11 Brăila se toarnă corpurile statoare. Primul corp stator a fost turnat, prelucrat și expediat beneficiarului, iar acum a început lucrul la al doilea. în aceste condiții, prima electropompă va fi livrată pînă la 20 mai, celelalte hidroagregate urmind să fie expediate la altul, unei rează seamnă că. în acest an. în sistemul Ialomița-Călmătui nu se vor putea iriga circa 30 000 ha, în afara celor 11 000 ha neirigate anul trecut.Mult întîrziată este și fabricația electropompelor M.V.—1 403 x 2. A- ceasta deoarece, în primul trimestru, întreprinderea de mașini grele București a refuzat să semneze contractul pentru forjarea arborilor. După discuții îndelungate, contractul a fost semnat și s-a forjat prima pereche de arbori,, care au și expediați Ia Șantierul naval giu, unde se strunjesc. Care testGiur- sint

racord de cale ferată, nefamiliști cu 354 deexperienței pe in acest an, in
încărcare, un un cămin de locuri, un bloc de 117 garsoniere. Preconizăm ca in urma care o vom dobîndi ... ____ _____ , —1980 să majorăm la 18 milioane lei sarcinile de plan Iavestiții in regie proprie, din care peste 12 milioane lei construcții-mon- taj. Intenționăm, de asemenea, ca în 1S81 să preluăm prin protocol de la 

lucrările de in-

în regie proprie
consiliul popular județean cota de apartamente ce ne vor fi repartizate — circa 60—80 pe an — spre a le realiza in regie proprie.— De ce dotare dispune șantierul combinatului ?— Sectorul de construcții, care are în componență 150 de muncitori, s-a dezvoltat in cadrul secției mecano- energctic, pe nucleul colectivului din atelierul de întreținere și reparații- construcții. încă din 1978. am inceput amenajarea bazei proprii de producție a șantierului, în prezent avind la dispoziție balastiere, stație de betoane și de prefabricate. în dotarea șantierului nostru au intrat utilaje specifice, printre care buldozere, macarale. betoniere și mijloace de transport necesare. Totodată, sîntem in 

Gheorghe SUSA corespondentul „Scîntell'

risipa de in?
r

întreprinderea de piele și încălțăminte „Crișul" Oradea. Aspect din secția ștanțat fețe 
perspectivele ? „Execuția arborilor va mai dura destul de mult, ne spune tovarășul Mihai Vasiliu, ingine- rul-șef al întreprinderii de pompe. După ce vor fi strunjiți la Șantierul naval Giurgiu, arborii se vor intoar- ce Ia noi, unde se vor efectua canalele de pană, metalizarea, rectificarea ș.a. In mod normal, ciclul de fabricație durează circa șapte luni de zile. Urmărind îndeaproape fiecare fază de execuție, cred că vom putea reduce acest timp la jumătate". Deci, perspectivele sînt destul de îndepărtate. Altfel spus, cel puțin 15 000 ha din sistemul Rașova— Vederoasa nu se vor putea iriga.Incertă este și asigurarea motoarelor de 630 kW și 800 kW pentru electropompele M.V.—1001 și D.V. 5--110. In urmă cu •două luni, într-o adresă a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini se stabiliseră o serie de termene. ..întreprinderea „Electroputere" Craiova, se arată in adresa respectivă, va asigura motoarele de 630 kW astfel : 8 bucăți în luna martie si 7 bucăți in luna iunie; motoarele de 800 kW.se vor asigura în felul următor : 5 bucăți în luna martie și 7 bucăți în luna iunie". Ce aflăm la întreprinderea ..Electroputere" ? Inițial, tovarășul Ion Gemes- cu. directorul fabricii de mașini e- lectrice rotative, ne-a spus că, in luna martie, erau în fabricație și vor fi gata cinci motoare de 630 kW, celelalte motoare nefiind introduse in producție. Și. după cum era de așteptat. pînă la jumătatea lunii mal întreprinderea de pompe a primit numai 5 motoare de 630 kW. Acum s-a stabilit ca pînă la sfirșitul lunii mai să se livreze și trei motoare de 800 kW.O mobilizare mai puternică a forțelor se impune si din partea întreprinderii de pompe, precum si a celorlalte unităti colaboratoare. Dună cum rezultă din actualele termene stabilite pentru execuția principalelor tipuri de electropompe. importante suprafețe de terenuri amenajate nu vor putea fi irigate. Pornind de la datele actuale, cum se va acționa în continuare pentru scurtarea termenelor de execuție a electropompelor ? întreprinderea de pompe și unitățile colaboratoare au cuvîntul.

Ion TEODOR

obține o macara turn, pr»- macara pe pneuri.curs de a cum și o . .Nucleul de bază al colectivului d« constructori a fost lărgit cu muncitori necalificați care au urmat cursuri: profesionale la locul de muncă. La ora actuală funcționează aici un astfel de curs pentru macaragii.Dar să vedem ce avantaje prezintă activitatea în regie proprie. Iată ca ne precizează ing. loan Șmuleac, șeful secției meca- no-energetice, deci și al constructorilor din combinat.— Mai întîi, s-a îmbunătățit sensibil calitatea lucrărilor și sajului, iar menele sint guros respectate in ordinea urgențelor. Trebuie să subli- armonizării fron- liber cu continua- de producție, in lucrărilor de mo- De

fini— ler- ri-
niez posibilitatea tului de lucru rea procesului cazul executării dernizare a fluxului tehnologic, exemplu, reorganizarea spațiului da producție la fabrica de mobilă corp Alfa — investiție de peste 10 milioane lei — ar fi impus oprirea procesului de producție pe timp de 17 luni dacă lucrarea ar fi fost dată în antrepriză, deoarece constructorul specializat nu acceptă să lucreze în hală paralel cu producția.Ce greutăți semnalează interlocutorii noștri ? în primul rînd la întocmirea formularisticii specifice investițiilor — documentație, proiectil de execuție, deschideri de finanțare, și, mai ales, obținerea cotelor de a- provizionare. Spre exemplu, cotele de materiale asigurate de forul tutelar nu satisfac decît în proporție de 55—60 la sută necesarul pe șantier.După cele văzute pe șantier, se poate spune că Ia combinatul sighe- tean se acordă un interes pe măsură pentru prevenirea risipei de materiale. Ni se pare însă insuficientă preocuparea în vederea atingerii ritmuri de lucru mai înalte, există utilaje și meseriași cațe ar lucra măcar în două schim- ar putea scurta mai mult dura
unor Aici dacă burita de execuție a obiectivelor. Funcționarea șantierului în regie proprie nu presupune, evident, lucrul intr-un singur schimb pe zi. Ar fi prea mare risipa de timp și forță de muncă. îmbogățind mereu experiența dobinditâ de acest șantier, conducerea combinatului trebuie să-șl propună obiective mai mari față de acest compartiment de activitate cu atît mai mult cu cit în anii viitori intenționează să-i încredințeze lucrări de investiții de și mai mare importanță.

Nu vom insista asupra importanței pe care o are inul pentru economia națională. Vom sublinia doar faptul că țesăturile și uleiul de in sint folosite — datorită calităților lor deosebite și a consumului redus de energie cu care se obțin — in tot mai multe domenii de activitate. Iată deci explicația pentru care inpl este cultivat in întreaga țară pe suprafețe din ce în ce mai mari. Printre județele care cultivă a- ceastă plantă tehnică valoroasă ■ se^ numără și județul Brașov.de in țăranii strădu- superi- Și tre-
înțelegînd necesitățile ale economiei naționale, cooperatori din județ se iese să obțină producții oare la această cultură, buie spus că cele mai multe unități reușesc acest lucru.Din păcate, eforturile depuse de cooperatori și cheltuielile pe care statul le face în acest scop sînt mult diminuate, datorită modului defectuos în care este gospodărită și valorificată recolta de in, preluată de beneficiar — Topitoria de in Cîrța. De acest lucru oricine se poate convinge vizitind baza de depozitare a inului (din zona Făgărașului), a- flată la intrarea în comuna Șer- caia. Pătrunzînd în incinta uneori nepăzită a bazei, în fața o- chilor apar mostre ale lipsei spiritului gospodăresc, ale risipei care domnește aici. Unele șire de in au fost descoperite și lăsate apoi așa, în voia intemperiilor, apa și umezeala pătrunzînd adînc in interiorul lor, degradînd o parte din in. Numeroase grămezi de in, parte încă în bună stare, parte degradat (mucegăit și putrezit), zac pe locurile unde au fost, pînă nu de mult, unele șire sau stau împrăștiate în jur, în loc să fie adunate in căpițe sau șire. Considerîndu-1 depreciat, inul acesta este practic a- bandonat de multă vreme.. A- proape zilnic, din această bază, autovehiculele transportă o parte din recoltă la topitoria din Cîrța. Dar preluarea și încărcarea autovehiculelor se fac pe alese și într-o totală dezordine, ceea ce duce la o și mai accentuată degradare a unei părți din inul depozitat. In mod normal, șirele Începute ar trebui acoperite cu prelate. Or, acest lucru nu se face, așa că ploile pătrund, uneori, pînăLa un ... ____ ____lucrat și la decapsularea inului. Operația ta cu ____funcționa defectuos, sporea și mai mult risipa — de astă dată de sămință — care era împrăștiată în jur și amestecată în noroi.Care este părerea conducerii unității din Cîrța și a centralei de resort ? Cum explică dezordinea și risipa care domnesc aici ? Așteptăm răspunsurile cuvenite, ’dar, mai ales măsurile concrete pentru lichidarea risipei de in.

la baza lor.moment dat, aici s-aaceasta, care se execu- ajutorul unui utilaj ce

Nicolae MOCANU corespondentul „Scînteiî
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Zi de zi, faptele celor ce muncesc pe toate fronturile construcției socialiste, elanul și hotărirea cu care este transpusă în viață politica partidului proiectează noi lumini asupra acelei realități, atit de ■ caracteristice societății noastre, pe care o constituie unitatea întregului popor în jurul forței politice conducătoare — Partidul Comunist Român, Această unitate «este rezultatul unui proces legic, obiectiv al dezvoltării societății românești, al profundelor transformări politice, economice, sociale, spirituale care s-au petrecut în anii socialismului, pe baza politicii partidului.
Temeiurile indestructi

bilei unități. După cum se știe, tn urma cuceririi depline a puterii politice de către clasa muncitoare și aliații săi, a ofensivei neîntrerupte a socialismului prin naționalizarea mijloacelor de producție și cooperativizarea agriculturii, în țara noastră au fost asigurate lichidarea proprietății privat-capitaliste și generalizarea relațiilor de producție socialiste în întreaga economie. făurindu-se astfel unitatea economică a societății. Pe plan social, aceasta a însemnat înlăturarea exploatării omului de către om, precum și a claselor exploatatoare, a antagonismelor sociale. Societatea românească de astăzi este alcătuită numai din oameni ai muncii, egali prin poziția lor față de mijloacele de producție și interesați deopotrivă în deplina valorificare a resurselor țării, în sporirea avuției sociale, care reprezintă izvorul prosperității generale și al propriei bunăstări. Tocmai pe fondul comunității dintre interesele individului și cele ale colectivității sociale, ca și dintre interesele claselor și grupărilor sociale, s-a făurit unitatea social- politică a societății noastre. Iar reflectarea acestei comunități de interese pe planul conștiinței sociale, vasta activitate politico- educativă desfășurată de partid pentru formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste, pentru afirmarea materialismului dialectic și istoric ca ideologie dominantă în societatea noastră și generalizarea normelor eticii și echității socialiste au determinat făurirea unității ideologice și morale. Așadar, în condițiile societății noi. socialiste. unitatea poporului nostru se afirmă, deopotrivă, ca unitate economică. politică, socială si spirituală. De aici si trăinicia, forța acestei unități, pe care se bizuie. de altminteri. in măsură decisivă. însăși trăinicia si forța orînduirii noastre. Făuritorul coeziunii indestructibile a societății noastre este Partidul Comunist Român, iar rolul pe care-1 exercită ca forță politică conducătoare chezășu- iește continua întărire a acestei unități. Politica partidului, izvorîtă din realitățile vieții economico- sociale, constituie expresia cea mai Înaltă a intereselor comune care ' leagă clasele si grupările sociale din România într-un tot monolitic. Tocmai aplicarea acestei politici îi apropie și îi unește tot mai mult pe membrii societății noastre. Iecanalizează energiile Si aspirațiile spre țelul esențial al socialismului — făurirea unei societăți prospere. 

capabile să asigure bunăstarea generală. Unitatea întregului popor in jurul partidului se reflectă în insăși compoziția partidului. în care sînt reprezentate toate clasele și categoriile sociale. în creșterea continuă a rîndurilor sale. Faptul că mai bine de un sfert din populația activă a țării se află astăzi în rin- durile partidului ilustrează elocvent uriașa atracție, influenta crescîndă pe care o exercită partidul in mase, adeziunea acestora la politica sa.Strîns unit în jurul partidului, poporul nostru poate să-și desfășoare cu succes activitatea constructivă, să înainteze sigur spre împlinirea țelurilor și aspirațiilor lui, să-și apere și să-și dezvolte marile cuceriri revoluționare, care-i asigură . o viată nouă. într-o țară liberă, suverană și independentă. Asa cum sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, unitatea 

Unitatea întregului popor în jurul partidului-
uriaș izvor de forță al societății noastre socialiste
poporului, * * tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, reprezintă „condiția fundamentală a trăiniciei și forței orin- duirii noastre socialiste, uriașa forță motrice a progresului material și spiritual al României noi. Poporul român, unit în rinduri strinse, sub conducerea partidului, reprezintă o pavăză inexpugnabilă a marilor cuceriri revoluționare ale societății noastre, a strălucitelor victorii dobindite pe drumul înfloririi socialiste a patriei".

Studio) : Audiență la consul — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giulești) : 
Noaptea păcălelilor —• 19,30, (sala 
Majestic) : O familie îndoliată — 
19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia 
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cln« 
se teme de crocodil ? — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Ninigra 
și Aligru — 17.
• Circul București : Năzdrăvă
niile urșilor — 19.30.
• Ansamblul „Chindia" — Tlrgo- 
viște (la Palatul sporturilor si 
culturii) : Concert de muzică 
populară românească — 19.

Desigur, unitatea socialistă a poporului nu trebuie înțeleasă în sensul dispariției unor anumite interese specifice, rezultate din deosebiri care persistă și vor persista vreme îndelungată între diferitele clase și categorii sociale. Asemenea interese specifice generează inevitabil si unele contradicții, care, dacă nu sînt sesizate la timp, pot deveni antagoniste. Con- ducînd opera de construcție socialistă. partidul urmărește să asigure rezolvarea contradicțiilor, corespunzător atît intereselor diferitelor clase și categorii sociale, cit și ale întregii societăți. în acest fel, unitatea poporului se consolidează neîncetat, cunoaște forme mereu superioare.
Liantul coeziunii — ro

lul conducător ai clasei 
muncitoare. ° imp°rtantă de°- sebită pentru înțelegerea esenței Si căilor de întărire continuă a unității poporului are luarea în considerare a structurii ei de clasă, a mutațiilor ce intervin in această structură în condițiile făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.Unitatea națiunii noastre socialis

te s-a plămădit în jurul clasei muncitoare care, prin lupta sa eroică pentru înnoirea societății, prin aportul decisiv la victoria revoluției socialiste și edificarea noii o- rinduiri, s-a dovedit cea mai avansată și mai revoluționară clasă a societății, purtătoarea celor mai înalte năzuințe ale întregului popor. In actuala etapă are loc o continuă întărire a rolului conducător al clasei muncitoare în societatea noastră. Aceasta este un rezultat nemijlocit al faptului că clasa muncitoare, proprietară a mijloacelor de producție și producătoare a bunurilor materiale, legată de mijloacele de producție cele mai avansate. se află in fruntea luptei pentru progresul rapid al economiei naționale, este principala făuritoare de venit național. Totodată, ca urmare a multiplelor măsuri adoptate în anii din urmă în direcția ex

tinderii și adîncirii democrației socialiste, muncitorii participă intr-o măsură și mai mare în componența și la activitatea diferitelor organisme de partid, de stat și obștești, a organelor colective de*  conducere din toate sferele activității econo- mico-sociale, aducînd o contribuție esențială Ia dezbaterea și soluționarea tuturor problemelor care privesc dezvoltarea tării în ansamblu. Să adăugăm la toate acestea faptul că. prin desfășurarea procesului de industrializare socialistă, clasa muncitoare si-a sporit considerabil rindurile. a devenit clasa majoritară a societății noastre, alungind să numere. de la numai 1 222 900 muncitori în 1950. 5 385 500 la sfirșitul anului 1977, adică peste 52 la sută din, întreaga populație ocupată a tării. Această creștere numerică a fost si este însoțită de creșterea considerabilă a gradului de pregătire culturală si profesională. Dacă în anii de început ai construcției socialiste nivelul mediu de instruire al muncitorilor oscila în iurul a 4— 5 clase, astăzi limita minimă a școlarizării este de 10 clase, urmînd să se stabilizeze în curînd, la 12. In timp ce în 1950 numai circa 45 la sută dintre muncitori erau calificați, ponderea acestora sporise în 1978 la 82 la sută pe ansamblul economiei si 87 la sută în industrie. Cind spunem astăzi muncitor nu măi avem in fată imaginea omului bătînd cu ciocanul la nicovală, ci a unui om care stăpinește complexe procese tehnologice, care este capabil să pună în mișcare mașini si utilaje de mare finețe tehnică.Realizată pe multiple căi. întărirea rolului conducător al clasei muncitoare semnifică întărirea bazelor muncitorești ale unității poporului, afirmarea tot mai puter

nică in societatea noastră a trăsăturilor ce-i sint proprii — spirit revoluționar, organizare și disciplină, fermitate și combativitate, devotament nemărginit față de cauza socialismului — ceea ce, firește, se răsfringe pozitiv asupra coeziunii și forței întregii noastre societăți.
Alianță' și colaborare 

strînsă cu toate celelalte 
clase și pături sociale. Caracteristic pentru dezvoltarea societății noastre este faptul că întărirea rolului conducător al clasei muncitoare are loc în condițiile închegării tot mai strinse a alianței și colaborării ci cu celelalte clase și categorii sociale, înainte de toate cu țărănimea. După cum se știe, și în situația țărănimii au intervenit, în urma lichidării micii 

proprietăți particulare asupra pă- mîntului și în urma cooperativizării agriculturii, profunde schimbări, ea devenind o clasă nouă, omogenă, proprietară a mijloacelor de producție si producătoare a bunurilor materiale în același timp. Deși, ca rezultat al modernizării forțelor de producție și creșterii productivității muncii in agricultură, al schimbărilor de ordin calitativ intervenite în economia națională, rindurile țărănimii s-au restrîns și se vor restrînge și mai mult, ea continuă și va continua să ocupe un rol de seamă în sporirea avuției naționale, ca și in conducerea și înfăptuirea întregii opere de construcție socialistă. Este semnificativ în acest sens faptul că, în timp ce ponderea populației agricole ocupate va fi, în perspectiva anilor 1990, de 12—15 la sută, față de 28 la sută în prezent, producția agricolă urmează să crească de la 19 milioane tone la 28—30 milioane de tone. Această „răsturnare" de proporții — la o populație agrară tot mai mică, o producție agricolă tot mai mare — se explică în- decfeebi prin schimbarea de esență survenită în baza tehnico-materială a agriculturii. în însăși condiția socială a țăranului. De mult el a încetat să mai fie truditorul umil de la, coamele plugului tras de boi. Astăzi, cind spunem agricultor, înțelegem deopotrivă și tractorist, motopompist, mecanic agricol, electrician, tehnician agricol sau zootehnist, un om cu temeinică instruire, capabil să stăpîneâscă o tehnică tot mai vastă și mai complexă. Generalizarea învățămîntu- lui de 10 clase și. în perspectivă imediată, a celui liceal, accelerează și mai mult ritmul prefacerilor în condiția socioprofesională a țărănimii noastre. Tocmai pe asemenea 

baze alianța clasei muncitoare cu țărănimea, făurită încă în focul revoluției populare, s-a ridicat pe un plan superior, reprezentind, in condițiile actuale, temelia de granit a unității poporului.Un izvor de forță al unității poporului nostru il constituie, de a- semenca, legăturile strinse ce unesc clasa muncitoare și țărănimea cu intelectualitatea. In anii socialismului, rindurile intelectualității au crescut considerabil, în ele pătrun- zind, ca o infuzie puternică din plasma poporului, mii și mii de tineri dotați, fii ai clasei muncitoare și ai țărănimii. Dezvoltarea întregii noastre societăți pe baza noilor cuceriri ale științei și culturii, rolul tot mai important al științei, ca forță de producție, gradul tot mai înalt de complexitate al activității in toate sferele vieții sociale determină o creștere atît a rolului, 

cit și a ponderii intelectualității în societate — cu deosebire a intelectualității tehnice — aceasta acțio- nind. alături de clasa muncitoare și țărănime, ca una din forțele motrice ale progresului social multilateral.In structura actuală a societății românești se integrează armonios și activitatea celorlalte categorii de oameni ai muncii — personalul de administrație și servicii, meseriașii organizați în cooperative meșteșugărești, un număr restrîns de țărani individuali, de meseriași și liber profesioniști — care, deși au particularități distincte de ordin social și profesional, sînt animați de interese și năzuințe comune, aduc o contribuție utilă la desfășurarea vieții publice, la progresul socialist al patriei.
0 unică familie, fără 

deosebire de naționalita
te Un element hotăritor in creșterea coeziunii poporului îl constituie unitatea frățească dintre oamenii muncii români și cei aparți- nind naționalităților conlocuitoare, unitate ce s-a clădit pe temelia abolirii cu desăvîrșire a practicilor discriminării și asupririi naționale folosite în trecut de clasele exploatatoare. pe temelia realizării deplinei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor tării — români, maghiari, germani sau de alte naționalități. Un amplu complex de măsuri pe toate planurile, avînd în centru politica de repartizare rațională a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării, urmărește consecvent ridicarea materială și spirituală a tuturor oamenilor muncii, fără nici un fel de deosebire de naționalitate, crea-

rea condițiilor ca toți deopotrivă să poată participa la întreaga viață politică, economică, socială, la conducerea societății, ceea ce consolidează continuu unitatea marii fa- . milii a României socialiste.
Pe drumul făuririi po

porului unic muncitor. Pe măsura înaintării societății noastre pe drumul socialismului multilateral dezvoltat, sub înrîurirea schimbărilor ce survin în sfera forțelor de producție și a relațiilor sociale, în nivelul de cunoștințe și de calificare al oamenilor, se produc noi schimbări în rindul tuturor claselor și păturilor sociale, precum șl în raporturile dintre ele, schimbări a căror tendință fundamentală o constituie continua apropiere a claselor și categoriilor sociale, omogenizarea tot mai accentuată a socie-

tății, ceea ce întărește bazele sociale ale unității națiunii noastre socialiste. Evident, procesul omogenizării societății noastre socialiste are un caracter dialectic ; în nici un caz nu este vorba de o uniformizare socială, ci de o acumulare treptată de elemente calitative, care vor duce la o tot mai mare apropiere a oamenilor muncii în privința trăsăturilor esențiale ale e- xistenței și relațiilor lor.x Modul de desfășurare a acestui proces, de pe acum sesizabil în societatea noastră, a fost prefigurat cu profundă clarviziune de Programul partidului, care a indicat și principalele direcții, căi de acțiune ?entru atingerea acestui obiectiv, nainte de toate este vorba de „intensificarea colaborării și conlucrării intre proprietatea socialistă de stat și cea cooperatistă și împletirea tot mai strinsă a acestora in cadrul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism", ținînd seama de faptul că tocmai deosebirile' în formele de proprietate socialistă antrenează și un întreg evantai de deosebiri între cele două dase fundamentale ale societății.Corespunzător acestei orientări, în anii din urmă au fost întreprinse măsuri pentru ridicarea gradului de socializare a proprietății și a muncii în agricultura socialistă, perfecționarea organizării și conducerii acesteia, modernizarea producției agricole. Constituirea, potrivit hotăririi adoptate de plenara din februarie a.c. a C.C. al P.C.R., a consiliilor unice agroindustriale va exercita neîndoielnic o puternică înrîurire în acest sens, asigurind cadrul organizatoric adecvat pentru realizarea unei strinse cooperări între unitățile agricole de stat și 

cele cooperatiste, stimulînd creșterea productivității muncii în agricultură — baza apropierii veniturilor țărănimii de cele ale personalului ocupat în unitățile industriale de stat.La omogenizarea socială contribuie deopotrivă schimbarea condițiilor și conținutului muncii în industrie și agricultură sub influența dezvoltării impetuoase și modernizării forțelor de producție. Astfel, promovarea largă a progresului științific și tehnic în toate domeniile producției materiale și în indisolubilă corelație cu aceasta dezvoltarea coritinuă a învățămîntului de toate gradele, perfecționarea conținutului și structurii lui, legarea sa tot mai strînsă cu cercetarea și producția determină afirmarea tot mai largă a profesiunilor legate de activitățile cu un înalt grad de tehnicitate și productivitate, atit la orașe, cit și la sate, apropierea continuă dintre munca fizică și munca intelectuală.De asemenea, modernizarea a- griculturii, mecanizarea și chimizarea producției agricole determină apropierea treptată, dispariția deosebirilor esențiale dintre munca agricolă și cea industrială, munca în agricultură tinzînd să se transforme într-o variantă a activității industriale. Procesul de dispariție a deosebirilor esențiale dintre sat și oraș va fi favorizat și de urbanizarea satelor, de ridicarea nivelului general de civilizație al societății.Omogenizarea socială se reflectă și în sfera repartiției, politica partidului de aplicare fermă a principiilor retribuției socialiste, de asigurare a unui raport echitabil, de circa 1 la 6, între veniturile mici și cele mari, de extindere a efectelor cheltuirii fondurilor sociale (creșterea pensiilor de asigurări sociale de stat, majorarea pensiilor țăranilor cooperatori, instituirea sistemului de pensionare a țăranilor din zona necooperativizată, sporirea alocațiilor pentru copii și a ajutoarelor pentru mamele cu mulți copii) asigurind o apropiere sensibilă a nivelului de trai și a modului de viață al tuturor oamenilor muncii.O cale de omogenizare a societății noastre o constituie și continua adincire a democrației socialiste, crearea condițiilor materiale și spirituale, organizatorice și politice pentru participarea activă, nemijlocită a tuturor celor ce muncesc la conducerea societății, a treburilor obștești.Desigur, afirmarea procesului de omogenizare este indisolubil legată de creșterea nivelului de conștiință politică al tuturor oamenilor muncii, de ridicarea gradului lor de cultură, de cristalizarea unor atitudini și comportamente de muncă și viață in concordanță cu normele și principiile eticii și echității socialiste.Apare limpede așadar că omogenizarea socială — înțeleasă ca tendință istorică, obiectivă, legică a orînduirii noastre — implică toate laturile existenței societății noastre, intr-o strînsă interdependență dialectică. Perspectiva pe care o deschide acest proces este, după cum se subliniază in Programul partidului, făurirea poporului unic muncitor, ceea ce va însemna un salt calitativ în dezvoltarea societății noastre. expresia cea mai înaltă a unității sale.
Ioan ERHAN y

Ziua internaționala 
a muzeelorSărbătorirea Ia data de 18 mai a Zilei internaționale a muzeelor in toate țările afiliate I.C.O.M. relevă rolul din ce în ce mai important pe caTe-1 au în societatea contemporană aceste instituții de cultură.întemeiate inițial în vederea păstrării patrimoniului spiritual al o- menirii — muzeele de toate tipurile iși descoperă în zilele noastre o nouă funcție, cea pedagogică. Pre- zentînd vizitatorului cele mai diverse și convingătoare mărturii ale culturii materiale și spirituale universale, ele se constituie în generatoare de idei și sentimente ce contribuie la dezvoltarea plenară a personalității omului contemporan. Această funcție formativă este îndeplinită mai cu seamă de muzeele țărilor care, prin sistemul lor social, asigură întregului popor accesul deplin la cultură.în aceste condiții, muzeului i se propun spre rezolvare, dat fiind caracterul său de modelator al conștiințelor, probleme de educare patriotică, științifică și etic-estetică a publicului de cele mai diverse niveluri de vîrstă și în primul rînd a tinerei generații.Ziua de 18 mai, important eveniment în viața muzeelor, capătă noi semnificații prin sărbătorirea ei în cadrul Anului internațional al copilului, căruia, așa cum se află scris în preambulul Declarației drepturilor copilului adoptate în 1959 de Adunarea Generală a O.N.U., „omenirea îl datorează tot ceea ce poate ea oferi mai bun".în opera de edificare a României noi este cunoscută atenția de care beneficiază toți copiii țării, atitudinea de veghe afectuoasă a întregii colectivități îndreptată asupra formării echilibrate a celor mai tineri membri ai săi. Adînc implicate în procesul de modelare a personalității omului contemporan și viitor, încă de pe prima treaptă a constituirii atitudinilor conștiente, muzeele din Republica Socialistă

România au integrat în mod constant demersului lor educațional activități culturale destinate copiilor.Cunoscind capacitatea artei de a influența și modela personalitatea chiar de la inceputurile dezvoltării ei. muzeelor de acest profil le revine în primul rind menirea de a desfășura un program continuu de

familiarizare a celor mici cu lumea formelor și culorilor, considerată drept modalitate univer'sală de in- tercomunicare umană.Implantat permanent în ampla operă de plămădire a conștiințelor în spiritul comandamentelor scr- cial-politice și socioculturale ale epocii pe care o trăim, Muzeul de artă al Republicii Socialiste România a elaborat un plan de activități riguros fundamentat din punct de vedere științific, care se alătură programului instructiv-educativ al instituțiilor de învățămînt. Amploarea

și durata acestei forme de activitate au recomandat muzeul nostru drept gazdă pentru sărbătorirea Zilei internaționale a muzeelor și Anului internațional al copilului. Și pentru că orice sărbătorire este un bilanț și un început de drum in același timp, manifestările omagiale debutează cu un simpozion a cărui temă generoasă, „Muzeele și copiii", oferă prilejul unui schimb de opinii între importante personalități ale vieții muzeistice românești.Expoziția națională de pictură și grafică „Nicolae Tonitza", care se deschide astăzi, constituie încă o dată dovada faptului că frumusețea și candoarea copilăriei au inspirat nemuritoare capodopere, iar gala de filme documentar-artistice puse la dispoziție de Centrul de informație al O.N.U. în România prilejuiește o incursiune în universul copilăriei surprins în diversitatea ipostazelor sale, incursiune determinată de modul de viață din diferite regiuni ale globului.Cîteva tipuri de activități practice cu caracter demonstrativ : vizite ghidate speciale, concursuri de creație plastică, programe artistice adecvate sînt menite să ilustreze relația strinsă dintre muzeu și cei mai tineri prieteni ai săi.Programul manifestărilor dedicate Zilei internaționale a muzeelor și Anului internațional al copilului se va încheia sîmbătă la Muzeul satului și de artă populară cu vernisajul expoziției „Arta populară și copiii", manifestare care va pune în lumină încă o dată permanența preocupărilor pentru prețuirea și ocrotirea seninătății acestei prime vîrste a omului în numele căreia țara noastră luptă pentru edificarea unei lumi a păcii, a progresului și a permanentei colaborări și cooperări între popoare.
Prof. dr. Alexandru CEBUC directorul Muzeului de artă al Republicii Socialiste România

Vitalitatea forțelor proaspete ale arteiNoua întilnire cu arta organizată în cadrul redacției ziarului „Scinteia" s-a bucurat de prezența unor tineri și eminenți artiști ai scenei, muzicii șl penelului. Creațiile lor de înalt nivel artistic n-au făcut decît 'să demonstreze încă o dată vitalitatea forțelor proaspete ale artei româ
nești contemporane în albia căreia tinerii se afirmă cu strălucire spre bucuria publicului nostru, dar și a celui de peste hotare de unde ei se întorc încărcați cu premii și distincții.

Ne-am intilnit de astă dată cu poezia 
lui Marin Soresefi străbătută de o fan
tezie excepțională, de umor, de ironie 
tragică. Am „citit" monografia lirică a 

satului scrisă de Sorescu in „La Lilieci" : cere- 
monialuri grave, ale nașterii și morții, ritualuri 
ale muncii, ale odihnei, ale mesei și petreceri
lor, jocurile, pe cit de nevinovate, pe atit de 
năstrușnice ale copiilor, obiceiurile și mentali
tățile bătrinilor, durerile părinților care au 
luptat la Mărășești și in Tatra — veșnic împo
vărați de sărăcie, amenințați de spectrul foa
mei și pelagrei...

...Fără costume și fără recuzită, avind drept 
unic sprijin credința in poezie, un grup de ac
tori. Virgil Ogășanu, Luminița Gheorghiu, Va
leria Ogășanu, Dan Damian și Cornel Coman, 
au refăcut in fața noastră clocotul acelei lumi, 
culorile și tonurile-i caracteristice. Mai presus 
de recrearea ambianței, a tabloului satului 
Bulzești și mai presus chiar de spectacolul con
ținut de insăși poezia lui Sorescu, actorii au 
urmărit realizarea unui spectacol interior. Cu 
maximă simplitate, cu inteligență mereu trează, 
fin acordată jocurilor ideii și volutelor gindu- 
lui poetului, cu naturalețe și degajare, actorii 
Teatrului „Bulandra" au configurat pietrele 
cele mai de preț, coloanele de susținere ale 
„muzeului" sacru al satului ; nestemate stră
vechi și nepieritoare ale spiritualității româ
nești, ale concepției noastre despre existență. 
Acestea fiind, deopotrivă, mari izvoare de 
poezie, de artă adevărată.

Natalia STANCU

Dacă anul 1978 a însemnat aproape 40 
de premii internaționale pe tărîm 
muzical — medalii, mențiuni la marile 
competiții de interpretare, de compo

ziție — la fel de bogat se anunță și 1979. Pen
tru că sintem doar la mijlocul lunii mai și 
aproape in fiecare săptămână aflăm numele a 
noi și noi medaliați, tineri muzicieni români, 
studenți sau absolvenți ai conservatoarelor 
din țară.

Intă-ne deci in fața unor noi succese, a tot 
atitea argumente ce pledează de la sine pentru 
o „întilnire cu arta" consacrată tinerelor ta
lente, a unor tineri laureați ai concursurilor 
internaționale, l-am avut in mijlocul nostru 
admirindu-le tehnica, siguranța, suplețea ar
cușului pe violonista Mihaela Martin (pre
miul 1 la Glasgow — 1975 ; Medalia de aur, la 
Bordeaux — 1977 ; premiul II la Concursul 
„Ceaikovski" 1978), în dificilele Capricii de Pa
ganini, pe tînărul harpist Ion Ivan Roncea 
(Marele premiu la Ierusalim — 1976, laureat 
al Festivalului de la Maastricht — Olanda, 
1977) interpretind cu măiestrie pagini semnate 
de Carmen Petra, Carlos Salzedo, Smetana. In 
fine, am apreciat verva, eleganța cu care ti
nerele instrumentiste, membre ale Orchestrei de cameră „Simfonietta". dirijată de o pasio
nată muziciană, Maria Nistor, au conturat ce
lebra Mică serenadă nocturnă de Mozart. Un 
final simplu, limpede, convingător.

Smaranda OȚEANU

Asociindu-se dorinței de a prezenta 
spectatorilor acestei ultime gale a 
„Scinteii" „tineri laureați ai unor con
cursuri internaționale", o expoziție de 

grafică organizată in sala de spectacol a reunit 
lucrări semnate de Doina Șteflea — laureată a 
Concursului Juan Miro, ediția 1978.

Cea de-a 17-a ediție a acestui prestigios con
curs internațional a marcat, anul trecut, împli
nirea de către veneratul maestru al artei spa
niole contemporane a virstei de 85 de ani. 
385 de participant și-au disputat cu acest prilej 
întiietatea în cadrul concursului la care Doina 
Șteflea a fost distinsă cu una din medaliile im
portante.

Absolventă a Institutului de arte plastice 
„Nicolae Grigorescu", tinăra graficiană s-a re
marcat în ultimii ani printr-o susținută activi
tate desfășurată atit în domeniul afișului, cit și 
în acela al graficii de șevalet. Au demonstrat-o 
nu numai limbajul direct, angajat, sugestiv al 
afișelor politice și al celor de spectacol, ci și 
litografiile prezentate in cadrul expoziției de 
acum.

întilniri expresive între geometria și organi- 
citatea naturii, aceste litografii colorate reali
zata cu migală și finețe, remarcabile prin ar
monia cromatică și echilibrul compozițional, 
aparțin unui întreg ciclu intitulat „Analiza pei
sajului".

Marina PREUTU

cinema
• Să prinzi o stea căzătoare : 
SALA PALATULUI — 17,15; 20.
• Furtuna 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, FEROVIAR — 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 — 10; 12; 1.4; 16; 18; 20.
• A fost regăsită compania a 7-a: 
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, DRUMUL 
SĂRII — 14; 16 ; 18; 20.
• Prietenii copilăriei mele : CA
PITOL — 14; 16; 18,15; 20,15.
• Aventurile maimuței Nuky — 
9; 10,45; 12,30; 14,15, Expresul de 
Buftea — 16; 18; 2Q : DOINA,
• Reîntîlnirea prietenilor de lup

tă : TIMPURI NOI — 14; 16; 18;
20.
• Viața 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 : COTROCENI
— 15; 17.30; 20. FLAMURA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Inocentul : GRIVIȚA — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20, FLOREASCA — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19,30.
• Lumina de gaz — 11,45, Vacan
ța pierdută — 14: 16,15, Fantomele 
se grăbesc — 18,30, Jungla tragică
— 20.30 : 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; 30, la grădină — 20.
• Clipa : FERENTARI — 15,30; 19.
• Al patrulea stol PACEA — 
15; 17,30; 20.
• Omul cu masca de fier : VOL
GA - 14; 16,15; 18,30; 20,30.
• Ecaterina Teodoroiu : POPU
LAR — 15,30; 17,45; 20.
• Substituirea : VIITORUL —
15,30; 17.45; 20.

• Un om în 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 piccola mia : MIORIȚA
— 15,30; 17.45; 20.
• Prima iubire : COSMOS — 15; 
17,30: 20.
• Lanțul amintirilor : FLACĂRA
— 14,30; 17,30; 20,30, la grădină — 
20.
• Cine nu-1 cunoaște pe Kadkin : 
PROGRESUL — 14; 16; 18; 20.
• Cobra : GRĂDINA CAPITOL —
19.45. GRĂDINA TITAN — 19,45.
• Police Python 357 : GRĂDINA 
BUZEȘTI — 19,30.

• Napoll se revoltă : GRĂDINA 
FESTIVAL — 19,45.
• Detectiv particular : GRĂDINA 
ARTA — 19,30.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mică) : Romulus cel Mare 
— 19,30, (sala Atelier) : Elegie — 
19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo

nic. Dirijor : MIHAI BREDICEA- 
NU. Solist : TIBOR VARGA (El
veția) — 20, (sala mică a Palatu
lui) : „După-amiezile muzicale ale 
tineretului". Vlad Valentin Dimu- 
lescu — pian, Mircea Călin — 
vioară — 18.
• Teatrul de operetă : Văduva 
veselă — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Menajeria de sticlă — 19,30.
• Teatrul Mic : Unchiul Vania — 
19,30,
• Teatrul de comedie : Livada cu 
vișini (premieră) — 19,30.
• Teatrul ,,Nottara“ (sala Ma- 
gheru) : Familia Tot — 19,30, (sala
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Lucrările celei de-a IV-a Conferințe 
pe țară a Asociației Generale a Vinătorilor 

și Pescarilor Sportivi

zilei

Joi s-au desfășurat In Capitală lucrările celei de-a IV-a Conferințe pe țară a Asociației Generale a Vî- nătorilor și Pescarilor Sportivi.Din partea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Ludovic Fazekas, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul economiei forestiere și materialelor de construcții, a transmis participanților un călduros salut și cele mai bune urări de succes în desfășurarea lucrărilor. Secretarul general al partidului și-a exprimat convingerea că la conferință se vor dezbate pe larg și cu multă răspundere sarcinile care stau in fața asociației și se vor lua hotăriri corespunzătoare cu privire la mai buna gospodărire și păstrare a fondului de vinătoare și a bazinelor piscicole, la intensificarea activității de educare a vinătorilor și pescarilor sportivi din țara noastră în spiritul dragostei și grijii permanente față de fauna noastră vinătorească și piscicolă, al respectului față de normele și legile statului privind ocrotirea naturii și buna păstrare a mediului înconjurător. Cu această convingere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat participanților la conferință, și prin ei tuturor vinălo- riior și pescarilor sportivi din țara noastră, succese și satisfacții cit mai mari in activitatea profesională și sportivă, multă sănătate și fericire.Salutul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost primit cu vil și îndelungi aplauze, cu deosebită satisfacție, participanții la conferință dind glas sentimentelor de nețărmurită dra- «te față de Partidul Comunist K ;n, față de secretarul său generai\ Pt continuare, tovarășul Ion Ca- zacu, vicepreședinte al A.G.V.P.S., a prezentat raportul privind activitatea asociației în perioada 1974—1978, în care se evidențiază realizările obținute în conservarea, ocrotirea și dezvoltarea faunei cinegetice și piscicole a țării, direcțiile de acțiune în viitor. A fost relevată, totodată, participarea încununată de succes a membrilor asociației la numeroase competiții sportive și expoziții cu caracter intern și internațional.A fost prezentat apoi raportul comisiei de cenzori.în cursul dezbaterilor, participanții au menționat rezultatele bune obținute în perioada care a trecut de la precedenta conferință, precum și unele deficiențe și au făcut propuneri menite să ducă la perfecționarea activității A.G.V.P.S., la punerea în valoare mai eficientă a bogatelor resurse cinegetice și piscicole de care dispune țara noastră.A fost hdoptată o hotărîre care reunește o serie de măsuri de perspectivă în scopul sporirii efectivelor de vînat și pește, exploatării lor raționale, creării unor condiții mai bune pentru practicarea vînătorii și pescuitului sportiv de către tot mai mulți'............. .
Lucrările Congresului național 

de chirurgieJoi au început la București lucrările celui de-al XIV-lea Congres național de chirurgie, importantă reuniune științifică, la care participă peste 500 de specialiști români, cadre didactice universitare, clinicieni, medici din rețea, precum și reputați oameni de știință din Anglia, Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Franța, Grecia, Israel, Italia, Iugoslavia, Polonia, R.D.G., R.F.G., Spania. Suedia, Turcia, Ungaria și U.R.S.S.La deschidere a luat parte prof, dr. Eugen Proca, ministrul sănătății.Tematica acestui congres, axată îndeosebi pe chirurgia intestinului și a colonului, are în vedere actualitatea acestei probleme care ridică nu
Sesiune de comunicări pe teme 

energeticein Capitală, la Sala mică a Palatuiui. s-au deschis lucrările sesiunii de comunicări „Contribuții ale Institutului de studii și proiectări energetice și Institutului de studii și proiectări hidroenergetice la revoluția tehnico-științifică in energetica Republicii Socialiste România".Timp de două zile, specialiști din unitățile de cercetare, proiectare, construcții și exploatare din ramură, cadre didactice din învățămîntul superior dezbat probleme actuale și de perspectivă în direcția valorificării și utilizării cu maximă eficiență a resurselor energetice. Un loc central în 
O nouă tragere LOTO 2

oameni ai muncii, pentru ridicarea continuă a eficienței întregii activități a asociației.Conferința a ales noul Consiliu al A.G.V.P.S. Președinte al asociației a fost ales tovarășul Maxim Berghianu, ministru-secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.în încheierea lucrărilor, participanții au adresat o telegramă tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, in care se spune între altele :Din adincul conștiinței noastre vă exprimăm și cu acest prilej recunoștința profundă pentru orientările și sprijinul permanent pe care le acordați dezvoltării activității de vînătoa- re și pescuit sportiv, pentru îndemnurile și prețioasele indicații adresate conferinței noastre, în care vedem grija deosebită ce o manifestați acestui important domeniu al sportului românesc.în numele membrilor asociației noastre, al tuturor oamenilor muncii care iubesc vînătoarea și pescuitul, vă adresăm și cu acest prilej aleasa noastră recunoștință pentru tot ceea ce faceți în vederea asigurării progresului economico-social viguros al patriei, a ridicării nivelului de trai al întregului popor. Ne exprimăm, totodată, deplina adeziune la politica externă a partidului și statului nostru, înalta apreciere, sentimentele noastre de admirație față de neobosita activitate internațională pe care o desfășurați spre binele poporului nostru, al cauzei socialismului și păcii în lume.în telegramă se arată că cel peste 200 000 de membri al asociației, integrați în eforturile oamenilor muncii, ale întregului nostru popor pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate șl înaintarea României spre comunism, se angajează ca, în cinstea celei de-a 35-a aniversări a eliberării patriei și a Congresului al XII-lea al partidului, să-și îndeplinească în mod exemplar sarcinile ce le revin.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general — se menționează în telegramă — că nu vom precupeți nici un efort pentru ca ocrotirea, dezvoltarea și valorificarea faunei vînătorești și piscicole să devină unul' din obiectivele esențiale ale asociației, ale fiecărui membru al său, spre binele și in interesul întregii societăți.Vom depune toate eforturile, întreaga capacitate, de muncă, pentru ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a activității asociației, pentru educarea membrilor săi în spiritul dragostei și al grijii permanente față de frumusețile de neasemuit și bogățiile naturale ale țării noastre, pentru mobilizarea tuturor oamenilor muncii în lupta pentru apărarea și păstrarea in cele mai bune condiții a mediului înconjurător, contribuind astfel la înflorirea continuă a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

meroase aspecte de diagnostic și tratament atit in centrele universitare, cit și în cadrul rețelei de asistenta chirurgicală de pe întreg cuprinsul țării.în cadrul lucrărilor congresului vor fi prezentate, de asemenea, o serie de referate sintetizind rezultatele unor lucrări experimentale și studii clinice din diferite alte domenii ale chirurgiei.Referatele și comunicările, care prin problematica abordată conturează o imagine cuprinzătoare a nivelului și perspectivelor chirurgiei românești, sînt însoțite de filme și diapozitive medicale, prezentind un real interes științific. (Agerpres)

cadrul comunicărilor specialiștilor din domeniul centralelor termoelectrice, nuclearoelectrice, sistemelor de ter- moficare, amenajărilor hidroelectrice, sistemelor, rețelelor și stațiilor electrice, informaticii, arhitecturii și construcțiilor instalațiilor energetice îl ocupă dezvoltarea sistemului energetic național in strînsă legătură cu dezvoltarea economică și socială a țării, în condițiile economisirii severe a combustibililor și energiei electrice, în acest context, sînt prezentate soluții pentru utilizarea în țara noastră a noi surse de energie electrică — solară, geotermică, eoliană. (Dan Constantin).
riile 5—6 (200 lei pentru variantele cu trei numere din totalul celor 12 extrase și 100 lei pentru variantele cu numai două numere din patru ale unei extrageri).Participarea se face pe bilete seria „R“ de 10 lei, completate cu o variantă achitată sută la sută sau cu patru variante achitate in cotă de 25 la sută. Indiferent de cota jucată, fiecare bilet participă la toate extragerile. La cererea participanților. agențiile Loto-Pronosport oferă și bilete gata completate.

Cronica
Primire la C.C. al P.C.R.Tovarășul Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. a primit, joi după-amiazâ, delegația de activiști ai Partidului Muncii din Coreea, condusă de tovarășul Pek Rak On, secretar al Comitetului provincial Hoanhe de Sud al P.M.C., care, la invitația C.C. al P.C.R., a efectuat o vizită pentru schimb de experiență în țara noastiă.Cu acest prilej a avut loc o convorbire, în cadrul căreia au fost evidențiate bunele relații de prietenie și colaborare dintre partidele și popoarele noastre, care se dezvoltă continuu, pe multiple planuri, in spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Kim Ir Sen. secretar general' al Comitetului Central al Partr- dului Muncii din Coreea, președinte-

ÎN DRUM SPRE BRAZILIATovarășul Kang Shien, vicepremier al Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, a făcut o escală la Bucureștiîn drum spre Brazilia, tovarășul Kang Shien, vicepremier al Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, a făcut, joi după-amiazâ, o escală pe aeroportul» Otopeni.Oaspetele a fost salutat de tovarășul Nicolae Constantin, viceprim-ministru al guvernului, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Dumitru Turcuș. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de alte persoane oficiale.Cu acest prilej a avut loc o convorbire cordială, prietenească, in cadrul căreia au fost evocate cu satisfacție bunele relații de prietenie și
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FOTBAL
24 de echipe în turneul final ai C. M. 

a decis comisia F.I.F.A.ZURICH 17 (Agerpres). — întrunită la Zurich, Comisia F.I.F.A. de organizare a campionatului mondial a acceptat propunerea conform căreia turneul final al Campionatului mondial de fotbal din Spania — 1982 să se desfășoare după o nouă formulă, respectiv cu participarea a 24 de echipe, în loc de 16 ca pînă acum.Cele 24 de echipe vor fi repartizate în șase grupe preliminare de cite 4 echipe, primele două clasate in fiecare serie urmînd să se califice pentru faza următoare a competiției.Faza finală a campionatului mondial va cuprinde 52 de meciuri ce se
București, 23-27 mai

Campionatele balcanice de voleiSăptămîna viitoare, Bucureștiul vă fi gazda campionatelor balcanice de volei (masculin și feminin), la care vor participa echipele reprezentative ale Albaniei, Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei, Turciei și României.O comisie specială se ocupă de pregătirea bunei desfășurări a acestcr întreceri tradiționale. Federația romană de volei fiind pentru a treia oară organizatoarea Balcaniadei, inclusiv a celei dinții ediții, care a avut loc la București, cu 33 de ani în urma. De atunci, campionatele balcanice — care au fost prima competiție europeană oficială din domeniul voleiului — și-au justificat pe deplin rostul, contribuind nu numai la dezvoltarea largă a acestui sport în peninsulă, ci, în primul rind, la intărirea tradiționalelor legături de prietenie intre tinerii din țările balcanice.
ÎN• în apropierea Zalăului s-a desfășurat finala campionatului republican de orientare sportivă pe timp de noapte. Prima etapă, în care cei 37 reprezentanți ai județelor Cluj, Satu Mare, Arad, Hunedoara, Sibiu, Harghita, Dolj, Iași, Mureș, Ilfov, Sălaj și municipiul București și-au disputat întîietatea în cadrul Cupei „Voința", a fost cîștigată de T. Găureanu de la Politehnica Iași, urmat de Gheorghe Haizea și Mircea Moldovan, ambii de la „Voința" Zalău. Etapa a doua, dotată cu „Cupa Independența". a fost ciștigată de T. Con- reich — „Voința" Cluj-Napoca, urmat de colegul său de club, Pavel Gligor și de Mihai Vereș — „Voința" Zalău, în clasamentul general al celor două etape, primul loc a fost cîștigat de Gheorghe Haizea de la „Voința" Zalău, cară a fost declarat și campion republican pe anul 1979. Pe următoarele două locuri s-au clasat, in ordine, Mihai Vereș — „Voința Zalău și Pavel Gligor — „Voința" Cluj- Napoca. (Ion Mureșan).• Joi, la Baia Mare, a avut loc meciul internațional de fotbal dintre echipa F.C. Baia Mare și cunoscuta formație maghiară Vasas Budapesta. Victoria a revenit fotbaliștilor români cu scorul de 2—1 (1—1). 

le Republicii Populare Democrate Coreene.La convorbire, desfășurată intr-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie, au participat Lucian Drăguț, prim-vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, și Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.A fost de față Sin In Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene la București.
★în timpul vizitei in țara noastră, delegația de activiști a Partidului Muncii din Coreea a avut intilniri și discuții la Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale. Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, Ia comitetele județene Constanța, Tulcea și Galați ale P.C.R. Oaspeții coreeni au vizitat unități economice și obiective social-culturale.

colaborare statornicite între cele două țări, evoluția lor ascendentă, dorința comună de a se acționa și mai intens pentru întărirea și adincirea relațiilor multilaterale, în spiritul convorbirilor și înțelegerilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și Hua Guofeng, președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze.Au fost prezenți Tien Gin-fen, consilier la Ambasada R. P. Chineze la București, și membri ai ambasadei.

vor disputa în 26 de zile pe stadioanele din 17 orașe spaniole, printre care Madrid, Barcelona, Malaga, Alicante, San Sebastian, Valencia, Elche, Gijon, Oviedo, Santander, Bilbao, Saragossa, Vigo.Conform noii formule de disputare, la turneul final vor participa Argentina, deținătoarea titlului, Spania, ca țară organizatoare, 13 echipe din Europa, 3 din America de Sud și cite 2 formații din Africa. Asia și America de Nord, Centrală și zona Caraibilor.Decizia, luată . ieri urmează să fie confirmată astăzi de Comitetul executiv al F.I.F.A.

Meciurile competiției se vor juca între 23 și 27 mai în sala Fldreasca, zilnic, incepind de la ora 14, cite două partide feminine și două masculine.Firește, amatorii de volei bucu- reșteni vor avea un motiv suplimentar de interes pentru echipa reprezentativă masculină a României, știut fiind că aceasta se află în faza de pregătire a întrecerilor pentru calificarea la turneul olimpic din 1980. Informăm că din lotul nostru reprezentativ pentru Balcaniadă fac parte jucători binecunoscuți și apreciați de public, cum ștnt Corneliu Oros, Lau- rențiu Dumănoiu, Mircea Tutovan, Petre Ionescu, Aurelian Ion, Constantin Sterea, Dan Gîrleanu, Nicolae Pop, Giinther Enescu, Sorin Macavei, Marian Păușescu, Adrian Arbuzov și alții.
CÎTEVA RÎNDURI• Finala „Cupei Olandei" la fotbal, în care s-au intilnit echipele Ajax Amsterdam și F.C. Twente Enschede, s-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 1—1 (1—1). Rejucarea finalei va avea loc la 29 mai.• în prima „manșă" a finalei „Cupei Iugoslaviei" la fotbal, la Rijeka, echipa locală F.C. Rijeka a învins cu scorul de 2—0 (1—0) pe PartizanBelgrad. Returul va avea loc la 24 mai la Belgrad.• După desfășurarea a patru probe in competiția internațională de pentatlon modern de la Budapesta dotată cu „Cupa Honved" pe primul loc la individual se află Maracso (Ungaria) cu 4 236 puncte. Pe echipe conduce Ungaria cu 12 511 puncte, urmată de U.R.S.S. — 11 943 puncte și Franța — 11 867 puncte. Proba de natație a fost ciștigată de Csasari (Ungaria) cu 1212 puncte. Sportivul român Cezar Răducanu a ocupat locul 6. Concursul se încheie cu proba de cros.• îh sferturile de finală ale turneului internațional feminin de tenis de la Viena, jucătoarea româncă Virginia Ruzici a ciștigat clar, în două seturi, cu 6—2, 6—4 în fața

Joi a avut loc la Ministerul Afacerilor Externe schimbul instrumentelor de ratificare a Convenției dintre Republica Socialistă România și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind asistența juridică în materie civilă și comercială. semnată la Londra, la 15 iunie 1978.Schimbul instrumentelor a fost e- fectuat de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și de Reginald Louis Seconde, ambasadorul Marii Britanii la București.
★Tovarășul Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, a primit, joi, pe Jean Claude Biote, director general federal pentru agricultură din Elveția, care a făcut o vizită în țara noastră.în cadrul convorbirii au fost relevate rezultatele obținute și perspectivele de» dezvoltare a colaborării între cele două țări în domeniul zootehniei.
★Cu prilejul Zilei naționale a Norvegiei, Per Borgen, ambasadorul acestei țări la București, a oferit joi o recepție.Au participat Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, oameni de știință și cultură.Au luat parte, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, membri ai corpului diplomatic.
★Cu ocazia Zilei naționale a Norvegiei, ambasadorul acestei țări la București, Per Borgen, a vorbit joi seara la posturile noastre de televiziune. (Agerpres)

TIR : Succese ale sportivilor 
români în „Cupa țărilor latine"La Milano au început ieri întrecerile pentru „Cupa țărilor latine" la tir, prima zi fiind marcată de succese românești. Astfel, in proba de pușcă cu aer comprimat, de la 10 m, parti- cipînd la proba seniorilor, țintașa româncă Dumitra Matei s-a clasat pe locul întîi cu 283 puncte.' La armă standard 60 focuri culcat senioare, victoria a revenit concurentei românce Roxana Lămășanu cu 595 puncte. în proba de pistol-viteză, după prima manșă conduce Stan Marin cu 299 puncte, urmat de Ion Corneliu cu 297 puncte.
CICLISM:

„Cursa Păcii“VARȘOVIA 17 (Agerpres). — Etapa a 7-a a competiției cicliste „Cursa Păcii" s-a disputat joi dimineața con- tracronometru individual la Nowy Sacz pe distanța de 25 km, cel mai bun timp — 41’24” — fiind realizat de rutierul Bernd Drogan (R.D. Germană). Dintre cicliștii români cel mai bun rezultat l-a obținut Mircea Romașcanu — 44’30”. Teodor Vasile a fost înregistrat in 45’14”, iar Ion Co- jocaru în 46’01”.Etapa a 8-a s-a disputat joi după- amiază pe traseul Nowy Sacz — Rzeszow (165 km) și a revenit italianului Luigi Trevellini în 3h57’02”. Cu plutonul doi, la 41”, au sosit și cicliștii români Teodor Vasile (locul 10 în etapă), Mircea Romașcanu și Ilie Valentin.Clasamentul general individual după 8 etape : 1. Suhurucenko(U.R.S.S.) 28h35’41” ; 2. Jankiewicz(Polonia) la 6’27”... 8. Romașcanu(România) la 8’28”. T. Vasile se află pe locul 14 la 10’27”.Astăzi se dispută etapa a 9-a San- domierz — Varșovia (208 km).
australiencei Wendy Turnbull. Alte rezultate : Stoll — Fromholtz 6t2, 6—2 ; Vermaak — Stuart 6—1, 6—2 ; Reid — Tomanova 6—2, 6—2 ; Mar- sikova — Newberry 6—3, 6—3.• Semifinalele probei de simplu femei, din cadrul turneului internațional de tenis de la Brașov, s-au încheiat cu următoarele rezultate : Lucia Romanov (România) — Chen Zheng-hua (R.P. Chineză) 6—3, 6—3 ; Yu Li-giao (R.P. Chineză) — Wan Ping (R.P. Chineză) 6—4, 6—2.Rezultate din sferturile de finală ale probei de simplu bărbați : Hă- rădău — Popa 6—0, 6—4 ; Almăjan — Escofet (Spania) 6—1, 6—1; Tarjan (Ungaria) — Dîrzu 7—6, 3—6, 6—3; T. Marcu — Manea 6—2, 6—3 ; Mar- gets (Spania) — Xu Mei-lin (R.P. Chineză) 6—1, 7—6.• Rezultate din optimile de finală ale turneului internațional de tenis de la Hamburg : Dibbs — Năs- tase 6—1. 4-6. 6—1 ; Smid — Yuill 6—2, 6—4 ; Fibak — Taroczy 6—3, 6—2 ; Higueras — Barazzutti 6—3, 6—2 ; Pinner — Orantes 6—3, 6—4. Campionul suedez Bjorn Borg s-a accidentat (intindere musculară) in primul set al partidei cu Teltscher și a fost nevoit să abandoneze.

MESAJUL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

adresat celui de-al XXVIII-lea 
Congres al Partidului Socialist 

Muncitoresc SpaniolStimați tovarăși,în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, al oamenilor muncii din România adresăm un cald salut prietenesc participan- ților la Congresul Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol, tuturor mi- litanților socialiști, oamenilor muncii și poporului spaniol prieten. Dorim, totodată, să vă adresăm felicitările și urările noastre cordiale, cu prilejul împlinirii in aceste zile a 100 de ani de activitate a partidului dum- ț neavoastră.Ne face plăcere să evidențiem și cu acest prilej cursul ascendent pe care-1 cunosc relațiile prietenești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol. impulsionate puternic de întil- nirile și convorbirile rodnice dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Felipe Gonzalez, dialog ce se desfășoară în spiritul stimei și respectului reciproc.Dorim, de asemenea, să remarcăm cu satisfacție evoluția ascendentă, pe multiple planuri, a relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Spania, relații bazate pe afinități de limbă și cultură, pe bogate tradiții în lupta pentru triumful ideilor de libertate și independență națională, pentru democrație, progres economic și social. Partidul Comunist Român își exprimă hotă- rîrea de a acționa și în viitor pentru dezvoltarea și adincirea colaborării pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și in alte domenii dintre țările noastre, pentru întărirea prieteniei și colaborării dintre popoarele român și spaniol în interesul cauzei păcii, securității și cooperării în Europa și în țume.în prezent. întregul nostru popor își consacră energiile sale creatoare înfăptuirii cu succes a programului de dezvoltare economico-socialâ a țării adoptat de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român. în primii trei ani care au trecut din actualul cincinal, poporul nostru a obținut succese de seamă în dezvoltarea și modernizarea forțelor de producție, in creșterea potențialului tehnic și productiv, în sporirea avuției naționale și ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc, în înflorirea științei, culturii și artei, in perfecționarea relațiilor de producție socialiste — ceea ce a determinat o accelerare a înaintării patriei noastre pe drumul progresului și civilizației. Anul acesta,' întregul popor român se pregătește să intîmpine cu noi realizări cel de-al XII-lea Congres al P.C.R. și cea de-a XXXV-a aniversare a eliberării patriei — evenimente de seamă din viața social-politică a României.Pe plan extern, România socialistă promovează o politică activă de conlucrare cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, țările nealiniate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, pe baza respectării ferme a principiilor independenței și suveranității naționale, a deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale renunțării la forță și la amenințarea cu folosirea forței, respectării dreptului fiecărui popor de a-și hotărî de sine stătător destinele, calea dezvoltării sale politice și sociale.Ca țară europeană, România militează activ pentru destindere și cooperare in Europa, pentru înfăptuirea în viață, ca un tot unitar, a documentelor semnate la Helsinki, pentru crearea unui sistem trainic de securitate care să ofere tuturor po
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
★MADRID 17 (Agerpres). — La Madrid s-au deschis, joi, lucrările celui de-al XXVIII-lea Congres al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (P.S.M.S.). Primul secretar al partidului, Felipe Gonzalez, a prezentat raportul cu privire la activitatea Comisiei Executive Federale a P.S.M.S.

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Telecinemateca
11,40 Pe coordonatele dezvoltării — 

Breaza
12,00 Un cor centenar pe scena de 

concurs : Asociația corală „Armo
nia" din Brăila

16.30 Emisiune în limba germană
18,25 Tragerea Loto
18,35 La volan
18.50 1000. de seri
19,00 Telejurnal
19.30 Prim plan
19.50 Film artistic : ..Decembrie". Pre

mieră pe țară. Coproducție a stu

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

20 și 21 mai. In țara : Vremea va fi în 
general frumoasă și caldă, mai ales la 
Începutul intervalului. Cerul va fi va

poarelor europene garanția că se află la adăpost de orice agresiune sau amestec in treburile lor interne. . Acordăm, în acest sens, o mare însemnătate pregătirii temeinice a viitoarei reuniuni de la Madrid din 1980, considerind că trebuie acționat mai intens pentru dezvoltarea unei largi și neîngrădite colaborări economice, științifice și culturale între toate statele și, îndeosebi, pentru trecerea la măsuri ferme de dezangajare militară, fără de care nu poate fi concepută o pace reală, durabilă, nici in Europa și nici in lume.Acordind o importanță deosebită regiunii in care se află, România acționează pentru transformarea Balcanilor intr-o zonă a păcii și bunei vecinătăți, a încrederii și colaborării reciproc avantajoase.Ținind seama de amploarea pa care o cunosc astăzi cheltuielile militare și de risipa de resurse pe care o determină producerea a noi și noi mijloace de distrugere, de pericolele pe care sporirea arsenalului militar le generează la adresa păcii și securității popoarelor, România consideră că trebuie făcut totul pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, și in primul rind la dezarmare nucleară. în acest sens, secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, arăta că : „...noi pornim de la faptul că întotdeauna clasa muncitoare, mișcarea socialistă, comuniștii și-au pus ca țel suprem eliberarea omenirii de pericolul războaielor, făurirea unei lumi a păcii și bunei înțelegeri intre popoare. Cu atit mai mare este astăzi răspunderea forțelor socialismului, a clasei muncitoare, a militanților revoluționari de pretutindeni de a face totul pentru realizarea acestor deziderate vitale".România socialistă se pronunță și acționează consecvent pentru lichidarea tuturor focarelor de încordară și conflicte existente în lume, pentru soluționarea oricăror probleme litigioase numai pe cale pașnică, prin tratative, în deplină concordantă cu interesele fundamentale ale popoarelor, ale păcii și securității generale.Pornind de la realitatea împărțirii lumii in țări sărace și țări bogate, create ca urmare a politicii imperialiste, colonialiste de dominație și asuprire, considerăm că este în interesul întregii omeniri să se acționeze cu fermitate pentru lichidarea subdezvoltării și edificarea noii ordini economice internaționale, bazată pe deplina egalitate și echitate, care să permită progresul mai rapid al țărilor rămase în urmă, accesul lor nestînjenit la cuceririle științei și ten- nologiei, stabilitatea economiei mondiale.Avind în vedere rolul deosebit ce revine in zilele noastre clasei muncitoare, maselor populare, forțelor înaintate din întreaga lume, Partidul Comunist Român militează cu hotâ- rire pentru dezvoltarea colaborării, înțelegerii și solidarității, pe bază , de egalitate și respect reciproc, cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste și social-democra- te, mișcările de eliberare națională și alte forțe revoluționare, progresiste și democratice în lupta pentru lichidarea vechii politici imperialiste de dominație și asuprire, de amestec în treburile interne ale altor state, pentru promovarea idealurilor de progres, libertate, democrație, independență națională și pace ale tuturor popoarelor.Exprimindu-ne convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre se vor dezvolta continuu și în viitor, vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin in desfășurarea lucrărilor congresului dumneavoastră.
★La congres participă reprezentanți ai unor partide comuniste și muncitorești. Din țara noastră este prezentă o delegație a P.C.R. con- jlusă de tovarășul Dumitru Popa, secretar al C.C. al P.C.R.în prima zi a lucrărilor, șeful delegației române a înminat mesajul de salut ‘al C.C. al P.C.R. adresat Congresului P.S.M.S.

diourilor cinematografice din Fran
ța și Algeria.

21,15 Atelier de creație literar-artisticl 
21,5*0  Telejurnal

Duminică, 20 mai, Administrația de Stat Loto-Pronosport organizează o nouă și atractivă tragere Loto 2. După cum se știe, la tragerile bilunare Loto 2 se pot obține autoturisme „Dacia 1 300“ și diferite câștiguri în numerar de valori variabile și fixe. Se efectuează trei extrageri, în continuare, a cite patru numere, totalizînd 12 numere din 75. Ciștigurile, atribuite pe șase categorii, au valori variabile la categoriile 1—4 șl valori fixe la catego

PROGRAMUL 2
16.30 Vă prezentăm Teatrul ,,Ion Vaal- 

lescu" din București
17,35 Blocnotes — informații utilitare
17.50 Caseta cu imagini
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 Radar pionieresc
19,45 De la cuvînt la soare. Reportaj
20,05 Pagini clasice, mari interpret! : 

orchestrații celebre
20.50 Efigii lirice — emisiune de versuri 
21,05 Telex
21,10 Documentar TV : Vulcani în Kam- 

ceatka. Producție a studiourilor de 
televiziune sovietice

21.30 Treptele afirmării 

riabil. Vor cădea ploi Izolate, Vtnt slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse intre 5 și 15 grade, 
iar valorile maxime vor oscila intre 18 
și 28 de grade, local mai ridicate. Dimi
neața, ceață slabă. în București : Vre
me in general frumoasă și caldă. Cerul 
va fi variabil. Vint în general slab. 
Temperatura ușor variabilă.

• INSTRUMENTE 
COSMICE. Datorită imponderabilității, in condițiile zborului cosmic, membrii echipajelor navelor spațiale nu pot să lucreze cu instrumentele obișnuite ale pămîntenilor. De aceea, pentru stațiile cosmice „Saliut" specialiștii sovietici au realizat un întreg set de instrumente cosmice, dintre care unele seamănă doar ca aspect exterior cu cele „pămîntene". De pildă, ciocanul ; particularitatea variantei cosmice constă in aceea că, la lovitură, ciocanul nu are recul. Pentru a nu avea recul, instrumentul e gol pe dinăuntru, iar cavitatea e umplută cu mici bile din metal care, în timpul loviturii, absorb energia reculului și o anulează prin frecare. Mașina de găurit, burghiul, șurubelnița, care fac parte din trusa de instrumente a cosmonauților, au și 
ele o construcție specială. Pen

tru efectuarea unor reparații și lucrări de întreținere la stațiile cosmice, echipajele de cosmo- nauți fac antrenamente în cadrul unui centru special de pregătire, intr-un bazin în care se imită starea de imponderabilitate.
• AUTOMOBILE E- 

LECTRICE. în capitala Statelor Unite au fost prezentate în această săptămină patru vehicule electrice cu „vocație urbană". Ele pot circula pe distanțe de 50—70 km, fără ca bateriile furnizoare de curent să trebuiască a fi reîncărcate, dez- voltind o viteză maximă de 80—95 km pe oră. O ameliorare considerabilă față de tipurile precedente o constituie scăderea timpului de accelerare la 11 secunde. Reîncărcarea bateriilor se efectuează prin cuplarea lor la rețeaua obișnuită de curent 

electric. Construite de mici uzine, cu ajutorul financiar al Ministerului Energiei al S.U.A., cele patru vehicule încorporează tehnici existente, astfel incit fabricarea lor în serie nu necesită pregătiri deosebite sau eforturi costisitoare. Există totuși și două inconveniente : prețul destul de ridicat al vehiculelor pentru a fi lansate in producția de serie și durata relativ scurtă a funcționării bateriilor (18—24 de luni), după care trebuie schimbate.
• IMITAȚIE DE ȚI

GĂRI. Danezul Hans Aberg a inventat o imitație de țigară menită să apere organismul omenesc împotriva efectelor nefaste ale tutunului. Țigara conține, în loc de tutun, fibre sintetice men- tolate. Pe ambalajul acestor „țigări" care au început să se vîndă în farmacii și magazine

®®? ’ ® w® T U TINDE N
stau înscrise cuvintele „No smoke". (Nu fumați). Numeroși medici danezi și-au exprimat părerea că țigările-imitație vor ajuta pe fumători să se lase de fumat.

• O LACRIMĂ PEN
TRU ȘTIINȚĂ. ° nouâ me- todă de prelevare a lacrimilor — necesare analizelor de laborator, întrucît oferă indicii prețioase asupra tulburărilor oftalmolo- gice — a fost pusă la punct de oamenii de știință de la Universitatea Columbia (S.U.A.). Noua metodă constă în utilizarea unei pipete cu extremitatea deosebit de fină, eșantioanele astfel obținute puțind fi conservate între două straturi de ulei. Pentru 

prima oară șe pot măsura cu un maximum de precizie secrețiile lacrimale spontane, insuficient cunoscute pină în prezent. Materia primă pentru e- fectuarea unor astfel de studii este, practic, inepuizabilă : lacrimile se reînnoiesc cu fiecare clipire a pleoapelor, respectiv 13 pe minut pentru un ochi normal.
• ETICHETE ÎMPO

TRIVA FURTULUI. Pentru a preveni încercările de sustragere a mărfurilor in marile magazine cu autoservire dintr-un șir de țări capitaliste, cum ar fi Japonia sau Franța, a fost introdusă o metodă considerată ca infailibilă. Despre ce este vorba 1 Toate articolele care se 

găsesc în aceste magazine urmează a fi prevăzute cu o minusculă etichetă magnetică care este scoasă în momentul achitării articolului respectiv. în cazul cind cumpărătorul... nu trece pe la casă, se declanșează un detector special, sensibil la magnetismul etichetei, și persoana respectivă apare in prim plan pe ecranul unui monitor TV. Urmarea se înțelege de la sine...
• 37 DE ZILE ÎNTR-O 

CUȘCĂ CU ȘERPI. Peter Sneman, un cetățean de culoare din Johannesburg, a recurs la un periculos mijloc de a-și asigura existența. El a intrat într-o cușcă cu șerpi, Intre care cobre, unde a rămas timp de 37 de zile. Vechiul „record" aparține unui alt cetățean, tot din R.S.A., care a trăit într-o cușcă cu șerpi timp de 36 de zile.

• AER CURAT ÎN 
UZINE. Pentru purificarea atmosferei la locurile de muncă din marile uzine, în R.F.G. a fost realizat un dispozitiv an- tipoluare. de purificare a vaporilor dăunători. Procedeul este simplu : fiecare instalație care emite asemenea vapori este prevăzută cu un soi de grilă cuplată la un ventilator de răcire. Impuritățile aflate în stare de suspensie în vapori se condensează și se depun pe filtru. Aerul epurat este apoi reintrodus în circuit. Curățirea filtrelor necesită doar cîteva minute, o dată la patru luni.

• PENTRU DESCON
GESTIONAREA TRAFI
CULUI AUTO. în scopul de a descongestiona traficul auto, 

în centrul orașului Singapore s-a introdus o taxă specială pe toate automobilele care transportă mai puțin de trei pasageri. Această măsură asigură, totodată, reducerea poluării atmosferice și fonice în zona centrală a orașului.
• STATISTICĂ ALAR

MANTĂ. Potrivit unor statistici date recent publicității, In R.F. Germania criminalitatea este în creștere. După cum a- nunță Ministerul de Interne, numărul actelor criminale a crescut anul trecut cu 3 la sută, in comparație cu anul 1977. Ceea ce îngrijorează cel mai mult este creșterea criminalității în rindurile tineretului. Astfel, faptele criminale săvîrșite de tineri aflați sub influența narcoticelor a crescut în decurs de un an cu 10 la sută.
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ILA CEREREA STATELOR AFRICANE MOSCOVA

Adunarea Generala a O.N.U. se va întruni Convorbiri L. Brejnev-I. B. Tito

pentru a discuta problema NamibieiNAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. își va relua lucrările săptămîna viitoare, la cererea grupului statelor africane, urmînd să-și concentreze atenția exclusiv asupra problemei Namibiei. Pînă în prezent, un număr de 48 de delegații ale statelor membre și-au anunțat intenția de a lua cuvîntul în cadrul dezbaterilor. Sam Nujoma. președintele Organizației Poporului

din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), va rosti un discurs miercuri, 23 mai, intervenția reprezentînd un nou apel adresat statelor de a impune sancțiuni economice și un embargo petrolier împotriva Africii de Sud.Dezbaterile Adunării Generale a O.N.U. vor fi deschise de Reprezentantul Zambiei, in calitate de președinte al Consiliului O.N.U. pentru Namibia.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — La Moscova au început convorbirile între Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și președintele R.S.F. Iu
goslavia, președintele U.C.I., Iosip Broz Tito.Cele două părți au acordat o atenție deosebită colaborării sovieto-iu- goslave. De asemenea, a avut loc un schimb de păreri in principalele probleme ale situației internaționale.

TOKIO : Intilniri ale delegației P.C.R. 
cu conducători ai P. S. din Japonia

Manifestări 
dedicate României

Condamnarea fermă a manevrelor regimului de la Pretoria 
vizind perpetuarea dominației in NamibiaNAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). — Consiliul O.N.U. pentru Namibia a denunțat cu putere acțiunile regimului rasist de la Pretoria vizind perpetuarea ocupației ilegale a Namibiei de către Africa de Sud prin acordarea de „puteri legislative și e- xecutive extinse" așa-zisei „Adunări Constituante", formată la Windhoek, în urma farsei electorale din decembrie 1978.Aceste acțiuni, se subliniază în documentul dat publicității de consiliu, constituie o dovadă clară a refuzului Africii de Sud de a se conforma rezoluțiilor Consiliului de Securitate privind organizarea de a- legeri libere în Namibia, sub supravegherea O.N.U., în vederea accesului la independentă reală a poporului namibian. Consiliul adresează comunității internaționale un apel să

exercite presiuni asupra Africii de Sud pentru a elibera pe, conducătorii S.W.A.P.O. arestați de regimul de la Pretoria și pentru a respinge manevrele acestuia pentru perpetuarea dominației sale în Namibia. Se cere, de asemenea. Consiliului de Securitate să impună sancțiuni împotriva Africii de Sud, Totodată, consiliul solicită Adunării Generale a O.N.U., care se va întruni în sesiune luna aceasta pentru a examina problema namibiană, să adopte măsuri efective pentru a obține retragerea administrației sud-africane ilegale din Namibia. în același timp, Consiliul O.N.U. pentru Namibia a adresat un apel tuturor statelor să nu recunoască, sub nici o formă, nici un regim care ar fi impus în Namibia prin manevrele regimului rasist de la Pretoria.
P. C. Peruan se pronunță în favoarea unei alianțe

a forțelorLIMA 17 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă ținute la Lima,’» secretarul general al Partidului Comunist Peruan, Jorge del Prado, a afirmat că P.C.P. se pronunță în favoarea unei alianțe cu toate grupările politice de stingă, preconizind ca la baza acestei înțelegeri să stea o platformă de principii. El a precizat că această platformă comună este menită să asigure unitatea stîngii peruane în perspectiva apropiatelor alegeri ce vor încunună procesul de revenire la o guvernare civilă în Peru.
Situație încordată 

în NicaraguaMANAGUA 17 (Agerpres). — Si- tuția internă din Nicaragua continuă să fie încordată. Potrivit agențiilor internaționale de presă, în ultimele zile au avut loc lupte înverșunate în mai multe zone din țară intre Garda națională, care sprijină regimul dictatorului Somoza, și membri ai Frontului Săndinist de Eliberare Națională. Un comando sandinist a atacat postul Guasaule de la frontiera cu Hondurasul, la 180 km nord de Managua. Lupte s-au desfășurat, de asemenea. în orașul Ramș, în apropiere de Atlantic, și la Wiwili. în nord- estul tării, ca și la Morrito, în sud, și Juigalpa, în est.Presa nicaraguaiană anunță că miercuri 14 persoane și-au pierdut viața in această țară, victime ale climatului de violentă politică.

de stîngaInstalarea’ guvernului civil va avea loc — potrivit hotăririi autorităților militare — în anul 1980.Referindu-se la activitatea Adunării Constituante de elaborare a noii Carte politice peruane, secretarul general al P.C.P. a reafirmat poziția partidului său îh favoarea adoptării unei Constituții de orientare antiim- perialistă și antioligarhică.

SESIUNEA U. N C T A. D. DE LA MANILA

Dezbaterile generale se apropie de sfîrșitMANILA 17 — Trimisul special al Agerpres, Iosif Socaciu, transmite : Dezbaterile generale din cadrul celei de-a V-a sesiuni a U.N.C.T.A.D., care se apropie de sfîrșit, au marcat noi luări de poziții în favoarea accelerării procesului de edificare a unei noi ordini economice internaționale, care să permită o mai echitabilă și justă repartiție a resurselor omenirii, o participare egală la schimburile de valori materiale dintre națiuni. „Țările în curs de dezvoltare, a spus în acest sens Li Song Lok. adjunct’ al ministrului comerțului exterior al R.P.D. Coreene, vor putea să-și înfăptuiască propria ridicare economică și prosperitatea națională numai dacă vor acționa hotârît pentru stabilirea unei noi. și echitabile ordini economice internaționale".Numeroși vorbitori care au luat cuvîntul în ședința de joi au abordat una din cele mai acute probleme ale relațiilor economice internaționale, și anume protecționismul, care afectează într-o măsură însemnată pătrunderea produselor manufacturate și semima- nufacturate ale țărilor în curs de dezvoltare pe piețele statelor dezvoltate, implicit efortul de industrializare al acestor state. „Eforturile țărilor în curs de dezvoltare în domeniul industrial și al comerțului sint zadarnice atit timp cît țările dezvoltate duc și accentuează o politică protecționistă în domeniul comerțului internațional" — a declarat șeful delegației Nigerului. El a cerut să se renunțe la aceste practici. în conformitate cu angajamentele pe care aceste state și le-au luat în mod repetat în diferite organisme internaționale. La rindul său, Abdelghani Akbi, ministrul comerțului al Algeriei, a arătat că „există o surprinzătoare discrepantă între angajamentele țărilor dezvoltate prezente la această conferință și creșterea rețelei

sofisticate a măsurilor protecționiste pe care le adoptă în practică". Acest lucru, a spus el, impune schimbări structurale nu numai în domeniul comerțului, ci și al sistemului monetar, în vederea unui transfer masiv de resurse financiare către lumea a treia.Problema dezvoltării economiilor țărilor rămase în urmă a fost, de asemenea, reluată de numeroși vorbitori. care au subliniat importanța transferului de tehnologii, în condiții avantajoase, care să vină în sprijinul efortului de industrializare al acestor state.O atenție aparte a fost acordată problemei materiilor prime și, in acest context, situației energetice mondiale, sugerîndu-se o mai mare participare a comunității internaționale la folosirea și conservarea resurselor de energie.

TOKIO 17 (Agerpres). — Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care face o vizită la Tokio, la invitația Partidului Socialist din Japonia, a fost primită de Ichio Asukata, președintele Comitetului Executiv Central al P.S.J.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., a fost transmis un mesaj de salut, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și succese în activitatea socialiștilor niponi.Mulțumind în mod călduros, președintele C.E.C. al P.S.J. a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai calde salutări și urări de noi succese în activitatea de înaltă răspundere în fruntea partidului și statului nostru.A fost exprimată dorința comună

de a dezvolta pe mai departe raporturile de prietenie și solidaritate dintre P.C.R. și P.S.J., spre binele oamenilor muncii din cele două țări, al prieteniei dintre poporul român și poporul japonez, al cauzei destinderii. securității și păcii internaționale.Delegația P.C.R. s-a întîlnit, de asemenea, cu secretarul general al P.S.J., Shinnen Tagaya, și cu Airo Kitayama, vicepreședinte al C.E.C. al partidului.Joi au avut loc convorbiri între delegația P.C.R. și o delegație a P.S.J. condusă de Tamio Kawakami, membru al C.E.C. al P.S.J.în cadrul convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă caldă, prietenească, s-a făcut un amplu schimb de informații asupra preocupărilor actuale ale celor două partide și au fost abordate probleme ale vieții internaționale actuale, ale mișcării muncitorești mondiale.

MALABO 17 (Agerpres). — 
Sub patronajul președintelui Re
publicii Guineea Ecuatorială, 
Masie Nguema Biyogo Negue 
Ndong, la Malabo, în sediul 
Partidului Unic Național al 
Muncitorilor, s-a deschis prima 
expoziție românească de foto
grafii „Imagini din România".

La manifestare au participat 
președintele Adunării Naționale, 
ministrul sănătăți}, alte oficiali
tăți, șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați în Guineea Ecua
torială, un numeros public. Cu 
acest prilej, ambasadorul Româ
niei în această țară a făcut o 
expunere despre realizările ob
ținute de poporul nostru sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român.

Participanta la expoziție au 
apreciat cu căldură realizările 
țării noastre, politica de pace și 
cooperare a României cu toate 
statele lumii.

STOCKHOLM

Vizita delegației parlamentare române

Necesitatea îmbunătățirii situației copiilor 
din țările in curs de dezvoltare

relevată la reuniunea U.N.I.C.E.F. de la Ciudad de Mexico
CIUDAD DE MEXICO 17 (Ager

pres). ■— La Ciudad de Mexico s-au 
deschis lucrările unei reuniuni spe
ciale convocate din inițiativa 
Fondului O.N.U. pentru Copii 
(U.N.I.C.E.F.), pentru a analiza si
tuația copilului in America Latină 
și zona Caraibilor. In ședința inau
gurală, Henry Labouisse, directorul 
executiv al U.N.I.C.E.F.. a prezen
tat problemele grave ce confruntă 
copiii din țările in curs de dezvol
tare : subnutriția, înaltul grăd de 
mortalitate infantilă, analfabetismul, 
absența unei asistențe medicale 

"adecvate. El a menționat între al
tele că din cei 100 copii ce se nasc 
in fiecare minut, in statele în curs 
de dezvoltare, 15 mor înainte de a

împlini un an ; dintre cei care su
praviețuiesc, 75 nu vor avea acces 
la servicii medicale moderne ; pro
babilitatea de deces la copiii din 
țările respective este, datorită sub
nutriției, de 30—40 ori mai mare 
decît a celor ce s-au născut în Eu
ropa sau America de Nord. Anual 
— a spus Labouisse — circa o ju
mătate ăe milion de copii mor de 
diverse boli, a căror cauză funda
mentală constă in deficiențe de nu
triție. Pe de' altă parte, directorul 
executiv al U.N.I.C.E.F. a afirmat 
că Anul internațional al copilului 
nu este un scop în sine, ci el tre
buie să propulseze programe desti
nate îmbunătățirii condițiilor de 
viață pentru copii.

VARȘOVIA

Deschiderea Tîrgului 
international de carteVARȘOVIA 17 (Agerpres). — La Palatul culturii și științei din Varșovia a avut loc deschiderea celei de-a 24-a ediții a Tîrgului internațional de carte. Sint prezente peste o mie de firme și case editoriale din 28 de țări.Țara noastră participă cu un stand în care sint expuse peste 700 de volume de literatură politică, economică, științifică, beletristică, artă, sport și turism.Un loc de seamă în stand il ocupă lucrările alese ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Standul a fost vizitat de Jerzy Lukaszewicz, membru supleant al Biroului Politic, secretar ai C.C. al P.M.U.P., de ministrul culturii și artelor, Zygmunt Najdowski. de reprezentanți din domeniul editorial.In vederea reluării dialogului intercomunitar cipriotNICOSIA 17 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U.. Kurt Waldheim, a sosit, joi, la Nicosia, într-o vizită oficială de trei zile, in cursul căreia va participa la întilni- rile dintre președintele Republicii Cipru, Spyros Kyprianou. în calitate de conducător al comunității cipriote grecești, și Rauf Denktaș. liderul comunității cipriote turce. Convorbirile, care se vor desfășura, vineri, la Cartierul General al O.N.U. de la Nicosia, au drept obiectiv crearea condițiilor pentru reluarea dialogului intercomunitar cipriot în vederea soluționării problemei cipriote.

STOCKHOLM 17 (Agerpres). — în cursul vizitei pe care o întreprinde în Suedia, delegația parlamentară română, condusă de Nicolae Gio- san, președintele Marii Adunări Naționale, a fost primită de primul ministru suedez Ola Ullsten.Cu acest prilej au fost evocate bunele raporturi de prietenie și colaborare româno-suedeze, subliniindu-se necesitatea identificării de noi forme și posibilități de cooperare pe multiple planuri, îndeosebi în domeniile economic, tehnico-științific și cultural.De ambele părți a fost evidențiată contribuția pe care parlamentele și parlamentarii o aduc la dez

voltarea relațiilor și a colaborării fructuoase dintre state, în vederea creării unui climat .favorabil de pace, destindere și conlucrare pe plan internațional. Delegația M.A.N. s-a întîlnit apoi cu ministrul suedez al afacerilor externe, Hans Blix. Au fost abordate unele aspecte ale relațiilor bilaterale, fiind relevate identitatea sau apropierea pozițiilor celor două țări în problemele internaționale majore, dorința comună de a se acționa și în viitor pentru aprofundarea conlucrării in domeniile dezarmării, securității și cooperării în Europa, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.

COPENHAGA 17 (Agerpres). — 
La Copenhaga s-a organizat, sub 
auspiciile Asociației Danemar- 
ca-România, o seară românească 
dedicată celei de-a 35-a aniver
sări a insurecției naționale ar
mate antifasciste și antiimpe- 
rialiste. Cu această ocazie, un
grup de membri ai asociației a 
prezentat referate însoțite de 
filme și diapozitive realizate cu 
prilejul vizitelor efectuate in 
România, evocind înfăptuirile 
istorice ale poporului român in 
ultimele decenii in domeniile
politic, economic, social și cul
tural, precum și perspectiva
dezvoltării ascendente a Romfo^ 
niei socialiste.

agențiile de presă transmit:
Vizita delegației de acti

viști ai P.C.R. în R.P.D. Co
reeană. Perioada 8—15 mai 1979, o delegație de activiști ai P.C.R., condusă de tovarășul Lucian Drăguț, prim-vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, a efectuat, la invitația C.C. al Partidului Muncii din Coreea, o vizită în schimb de experiență în R.P.D. Coreeană. Delegația a avut întilniri cu activiști cu muncă de răspundere de la Secția economică a C.C. al P.M.C., de la comitetele provinciale și orășenești de partid, a vizitat întreprinderi industriale, cooperative agricole și obiective social-culturale, efectuînd un schimb rodnic de experiență în domeniul activității economice și de partid. La încheierea vizitei, delegația a fost primită de tovarășul Kim Yong Nam, membru al Comitetului Politic, secretar al C.C. al P.M.C.

La Geneva a avut loc 0 nouă reuniune a delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la negocierile bilaterale privind limitarea armamentelor strategice ofensive.

Un șir neîntrerupt de podișuri mărginite ici-colo de culmi muntoase întinse ca niște corzi. Doar aceste 
„cordilleras" sfîrtecă monotonia peisajului Castiliei, nucleul geografic și istoric al Spaniei. Deasupra uriașului bloc tectonic, veșnic netezit de vinturi — un cer neverosimil de albastru, cu rare fuioare de nori grăbiți, ce lasă dire mișcătoare de umbră peste păminturtle brune-gălbui, cenușii,, verzi. întinderi cu lanuri de gnu și secară, cu porumbiști și măslin ișuri alternează cu podgorii cățărate pe versanți, apoi cu zone, de piatră galbenă. smocuri de iarbă uscată și tufe țepoase, cu înălțimi pleșuvite, unde șoseaua se răsucește în serpentine atit de repezi, incit privești la văgăunile de dedesubt ca din carlingă. Undeva în mijlocul acestui scenariu arid pulsează inima Spaniei, Madridul.Celei mai tinere dintre marile capitale ale Europei ii lipsesc ruinele celebre, atît de copios risipite in vestul teritoriului dintre Pirinei și Gibraltar. Pină și solemna „Piaza 
Mayor" sau clădirile din partea veche a orașului par destul de tinere față de tulburătoarele relicve arhitectonice din. Sevilla, Cordoba. Avila și atîtea alte locuri. Dezavantajul virstei și al zestrei arhitecturale e compensat oarecum de localizarea sa la întretăierea drumurilor între toate regiunile Spaniei, fiecare din ele lă- sîndu-i cite ceva, începind cu locuitorii, proveniți în majoritate din fluxul migratoriu dinspre provincii. Pe seama lui, pe seama celor porniți să „cucerească" Madridul „cu mîinile goale", dar cu multă ambiție și spirit de sacrificiu, orașul și-a înzecit populația, în acest secol. Expansiunea lui nu contenește nici azi, ridi- cind serioase probleme în privința locuințelor și a angajării brațelor de muncă, mai ales în aceste vremuri de criză economică și de șomaj. Amestecul demografic e vizibil la tot pasul în diversitatea fizionomiilor : de la andaluzi cu trăsături mediteraneene tipice, inclusiv cu zestre de singe maur, la asturieni sau galegi înalți și cu ochi albaștri.Pe „Alcală", „Gran Via" și alte magistrale, viața fierbe pînă tîrziu după miezul nopții, cu deosebire în perimetrul central, unde lumea înoată literalmente printre șirurile interminabile de automobile. sub privirile resemnate ale agenților de circulație. Unde sint celebrele mantale și pălăriile cordobeze ? Intr-un asemenea freamăt nu mai e loc pentru ele. Chiar și „piropo", tradiționalul obicei spaniol de a adresa femeilor pe stradă cuvinte de admi

rație. a devenit desuet și neagreat, zice-se, chiar de destinatare. Hotărit, spaniolele de astăzi nu mai sînt bibelourile de pe vremea bunicelor lor. care suspinau dansînd bolerouri și lansau surîsuri fierbinți de după evantaie. Mișcarea femeilor pentru drepturi egale se află în continuă creștere.Poate că nicăieri madrilenii, acești oameni amabili și spirituali, ușor reținuți de orgoliul propriu castilia- nului, nu se simt mai în voie decit în ambianța familiară a unei „tasca", localul modest — ceva mai mult decît cafeneaua și mai puțin decît ba-

miliarde de dolari, nu calcă de fapt decit fracțiuni ale acestui paradis turistic care e Spania Întreagă.Din panorama dominată ds verdele șters al măslinilor și de cenușiul solului pietros dinspre marginea zonei La Mancha raSare pe neașteptate o așezare unde se respiră din plin parfumul vremurilor de mult apuse: Toledo, fosta capitală, oraș-muzeu coborît parcă dintr-o gravură colbuită. între zidurile ce-1 înconjoară — un festival de bijuterii arhitecturale în care patru epoci, patru civilizații și-au lăsat obolul : vizigoții, romanii, arabii șl spaniolii. Perimetru care te

din strălucirea trecutului său și, curios, chiar puținele activități economice ale prezentului indică o continuitate: comerțul desface din belșug „săbii de Toledo",• miniaturi ale faimoaselor săbii medievale, care nu aveau în lume rival decît pe cele de Damasc...La poalele masivului Guadarrama, din apropierea Madridului, se află cel mai trist monument al Spaniei : 
„Văile de los caidos", valea celor că- zuți, de ambele părți, în teribilul război civil, care a făcut un milion de victime, îndoliind pentru multă vreme sufletele spaniolilor. Cele mai

Sub cerul 
de azur 

al Castiliei
însemnări din Spania însuflețită de geniul arhitectural hispanic, piatra devine simfonie

rul — unde, odată cu cafeaua abu- rindă sau vinul de Valdepenas, iși sorb timpul liber purtînd discuții despre orice. Frecventat, de regulă, de constructorul pudrat cu praf de moloz, de tînăra muncitoare ce-și petrece ziua în fabrică, ciștigind prea puțin ca să treacă de sandviș, de pensionarul cu pași mărunți, de funcționari de rînd, care discută cu pasiune în jurul măsuțelor cu miros de oțet, ceapă și ulei de soia. Ambianță de mare vitalitate, cu salutări strigate, cu confidențe ce sparg tavanul. E 
„charla“, conversație de unde nu lipsesc cuvintele duioase, dar nici replica contondentă ; cite o frază mai ascuțită ca briciul, vibrînd împlînta- tă in scîndura mesei.La orice colț dai de grupuri de vizitatori străini, mulți din ei coborîțl de prin cețurile Nordului, de dragul unui soare mai generos și al unei ambianțe mai colorate. Aici, turismul, „industria nr. 1", e superorgani- zat, și funcționează ca pe bandă rulantă. Mulțimea vizitatorilor urmează, de regulă, itinerare fixe, avînd ca puncte de transbordare castelele, catedralele sau arenele de „corridas", așa că mulți din cei vreo 40 milioane de turiști străini, care anul trecut au adus țării venituri de peste cinci

invită să-ți cufunzi privirile în istorie, și încă într-una tumultuoasă, a cărei scurgere pare să fi atirnat totuși mult mai greu pe talerul creației decit pe cel al distrugerii. Istorie și artă se deșiră și Se înșiră pe străduțele înguste ce brăzdează colina de granit servind de soclu acestui polimonument al spiritualității iberice, din care se detașează impunătorul • palat-citadelă „El Alcazar". Carol Quintul spunea că nicăieri nu se simțea mai împărat decît pe scara monumentală a Alcazarului toledan, rod al muncii unei pleiade'de iluștri •arhitecți, sculptori și pictori. Mulțimea se înghesuie în camera unde a. lucrat marele pictor El Greco, ca la ieșirea in grădină să fie anunțată grav că deasupra se află cerul pe care l-a contemplat cîndva însuși maestrul : acel artist devorat de extaz, de beția amurgurilor vinete, cind lucrurile parcă-și pierd greutatea, devenind reci flăcări albastre. La picioarele orașului — oglinda puternică, cu luciu de spadă, a fluviului Tajo. Pe înserate, apele sale verzui se joacă cu reflexele norilor și obligă soarele să aibă un asfințit ce și l-ar visa orice penel aspirant la o frescă de glorie. Toledo trăiește mai mult

multe dintre morminte sînt anonime. Din orga capelei, curg note solemne peste muntele acoperit de pini, peste rocile gri ale văii, peste enorma cruce de granit ce străpunge cerul. Țarina acestei imense și singulare necropole acoperă o tragică filă a istoriei naționale, Un 'trecut îngropat definitiv de voința tuturor spaniolilor, de însuși sensul procesului de înnoiri democratice din ultimii ani. Și ce poate fi mai semnificativ pentru aceste înnoiri decit faptul că Madridul, primul oraș al țării, are astăzi o municipalitate de stingă, alcătuită din comuniști și socialiști?Dacă pentru a înfățișa viața Madridului se zice că e nevoie să ai măcar un dram de simțire artistică, Barcelona pretinde în schimb vocație de economist și statistician, căci trebuie să operezi cu cantități, să reunești numere și să le compari, să copiezi tabele pentru a reda principala sa particularitate : creșterea. Nu există alt oraș in Spania care să se poată compara în ce privește impetuozitatea dezvoltării cu ambițioasa metropolă catalană. Spre marile ei întreprinderi industriale, situate mai ales în cartierele periferice sau în orașele-satelit — mereu „înghițite" de expansiunea tentaculară —

converg torentele migratorii dinspre regiunile predominant agrare, mai puțin acum, din pricina crizei. Pesemne un pic invidioși, ceilalți locuitori m Spaniei spun despre catalani că „își scot pîinea • și din piatră seacă", recunoscîndu-le prin asta spiritul întreprinzător, hărnicia și chibzuință. Deși cam exagerate, trăsăturile ce li se atribuie explică în parte dinamismul economic catalan, și în primul rînd al Barcelonei, unde aproape trei sferturi din populația activă lucrează in industrie.Ca port, Barcelona concurează Marsilia și Genova, menținîndu-se viguros în acest triumvirat portuar al traficului mediteranean : mii de nave acostează anual la cheiurile sale bine echipate, active și protejate de lungul dig dinspre răsărit.Nu numai eficiența și ritmul alert al dezvoltării sint blazoanele Barcelonei. Largile sale bulevarde — 
„ramblas" — par și grădini cu straturi de flori, iar colina Montjuich este bogată deopotrivă în muzee și palate, ca și în „dancing“-uri, unde se gustă intens, în ritmul castanietelor, bucuria de a trăi.înnobilează cu deosebire acest decor ondulat citeva construcții datorate geniului debordant al lui Antonio Gaudi, și înainte de toate, catedrala „Sagrada Familia", opera sa definitivă și... neterminată. A o privi înseamnă a-i adăuga noi turnuri, noi ferestre, lucruri pe care autorul le-a lăsat pentru ochii și mîinile oamenilor ce vor veni cu anii, cu veacurile. Un joc al fanteziei din piatră semielaborată, frate bun cu ..Capriciile" lui Goya și cu izbucnirile halucinante ale lui El Greco păstrate în muzeul Prado din capitală.în Piața Păcii, de pe un obelisc foarte înalt,’ Columb arată cu mina întinsă spre apele întunecate ale Mediteranei. Nu de la acest țărm au pornit spre larg cutezătoarele sale caravele, ci din portul Palos, de lingă Huelva, dar fiecare oraș spaniol ține să proslăvească, în felul său, pe cel ce, zărind țărmurile Lumii Noi, la 12 octombrie 1492, în cabina strimtă de pe „Santa Maria" (reprodusă, în miniatură, la Muzeul naval) nota sec în jurnalul de bord : „în aceste momente se vede pămîn- tul. Voi da ordinele corespunzătoare pentru a ancora".Integrarea marilor valori naționale în viața cotidiană, ca un fel de sacră permanență a vîrfurilor istoriei și culturii, pare a fi unul din cele mai izbitoare aspecte ale spiritului spaniol. Caravela lui Columb e multiplicată continuu de industria turistică, oficiile turistice din Madrid organizează excursii prin toate locurile pomenite în „Don Quijote", în- tr-un sat din ,La Mancha funcționează „Hanul lui Gil Bias", așa că frontierele dintre istorie, plăsmuire literară și realitățile prezentului devin volatile : închipuirile dobîndesc statut de făpturi reale, iar oamenii în carne și oase pătrund în legendă.

Vaslle OROS

Reuniune O.N.U.D.I. pri
vind dezvoltarea Afganista
nului. La Kabul a avut loc reuniunea O.N.U.D.I. privind cooperarea pentru dezvoltarea industrială a Afganistanului. Au luat parte un număr de 16 ștate, printre care și România. Reuniunea a examinat proiectele de dezvoltare industrială a Afganistanului pentru următorii 5 ani. In cuvintul său, reprezentantul României, Petre Sin, a evidențiat dorința de colaborare și cooperare a țării noastre in vederea realizării in comun a unor proiecte economice, cuprinse în planul cincinal de dezvoltare al Afganistanului.

La Vi o na au *ost reluate> i®17 măi, negocierile privind reducerea trupelor și armamentelor și măsuri adiacente in Europa centrală. A luat cuvintul reprezentantul R.D.G.
Remaniere în guvernul 

mexican. Pl'e?edintele Mexicului, Jose Lopez Portillo, a acceptat demisia prezentată, „din motive personale". de trei membri ai cabinetului: Santiago Roel Garcia, ministrul relațiilor externe. Jesus Reyes Heroles, ministrul de interne, și Garcia Sainz, ministrul planificării și bugetului — anunță un comunicat al președinției republicii. în locul miniștrilor demi- sionari au fost numiți Jorge Castaneda (externe), Enrique Olivares Santana (interne) și Miguel de la Madrid (planificare și buget). Aceste demisii simultane din cadrul guvernului intervin cu numai două luni înainte de data alegerilor legislative.
Un plan de combatere a 

penurieî de benzină în 
S.U.A. a fost prezentat presei americane de președintele Jimmy Carter și ministrul energiei, James Schlesinger. Una din principalele prevederi ale planului se referă la revizuirea cotelor atribuite fiecăruia din statele componente ale federației. Planul interzice, totodată, utilizarea benzinei pentru activități „neesențiale" în instituțiile statului, inclusiv în bazele militare.

Guvernul R.F.G. a adoptat 
un cuprinzător pachet de 
măsuri pentru economisi
rea energiei,cerea consumului care vizează redu- de petrol în țară

cu cel puțin cinci Ia sută. Principalele economisiri urmează să fie făcute in ce privește transporturile cu automobilele, precum și la Încălzirea locuințelor și a clădirilor publice. • '
Arestări în Italia. Autoritățile italiene au arestat la Parma un profesor de filozofie, Claudio Mutti, și un student acuzați de acțiuni subversive și „tentativă de reconstituire a unui partid fascist", transmite agenția France Presse. Mutti a fost implicat în atentatul comis în decembrie .1969 la Milano, soldat cu 16 morți și 100 răniți. Se presupune că cei doi arestați fac parte dintr-o grupare de extremă dreaptă, așa- zisa „Mișcare revoluționară populară". care a revendicat atentatele comise recent la Roma împotriva închisorii Regina Coeli și Palatului Campidoglio.
Pierderile suferite de a- 

gricultura Poloniei în urma 
inundațiilor ce au afectat în «- ceastă primăvară regiunile nord- estice și centrale ale țârii — informează agenția P.A.P. — depășesc 4 miliarde de zloți. Consiliul de Miniștri al R.P. Polone a adoptat o ho- tărire privind mijloacele și metodele de lichidare a tuturor urmărilor inundațiilor, precum și măsurile de înfăptuit pentru prevenirea in viitor a unor asemenea calamități.

Atentat dejucat la Dussel
dorf. La Dusseldorf a fost dejucat miercuri un atentat cu bombă împotriva lui Helmut Kohl, președintele Uniunii Creștin-Democrate. principalul partid de opoziție din R.F.G. Potrivit. indicațiilor furnizate de poliție, o bombă cu explozie comandată de la distanță a fost descoperită intr-o peluză de flori din vecinătatea tribunei de la care liderul U.C.D. u să rostească un discurs electr”

Ciclon devastator. f-Reddy, primul , ministru al statului indian Andhra Pradesh — stat care împreună cu Tamil Nadu au fost lovite la sfirșitul săptămînii trecute de un ciclon devastator — a anunțat că bilanțul parțial și provizoriu al persoanelor care și-au pierdut viața in urma acestei calamități se ridică la 650. Totodată, pagubele materiale provocate în două din districtele cel mai greu lovite — Prakkasan și Nellore — sînt estimate la 590 milioane dolari.
Ripostă fermă recrudescenței fascismuluiV1ENA 17 (Agerpres). — în orașul austriac Klagenfurt a avut loc o manifestație de masă împotriva activizării în țară a elementelor neofasciste, organizată din inițiativa Comitetului de luptă împotriva neona- zismului, creat recent. Din comitet fac parte comuniști, socialiști, o serie de reprezentanți ai unor organizații obștești progresiste, de tineret și religioase. într-o declarație adoptată, participanții la manifestație au cerut autorităților să îndeplinească cu strictețe toate prevederile Trata

tului de stat al Austriei, să interzică Partidul Național Democrat și toata celelalte organizații neonaziste.LONDRA 17 (Agerpres). — Consiliul municipal al orașului englez Great Yarmouth a interzis desfășurarea în localitate a conferinței anuale a organizației neofasciste „Frontul național". Interdicția a fost luată in urma amplelor proteste ale oamenilor muncii și opiniei publice din oraș împotriva planurilor acestei organizații extremiste de dreapta de a-și ține adunarea la Great Yarmouth.

Demonstrație pe străzile orașului Hamburg împotriva recrudescenței fascismului, a prescripției crimelor de război naziste
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