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LA CONSFĂTUIREA DE LUCRU DE LA C. C. AL P. C.R.

Interviul acordat de tovarășulNicolae Ceaușescu
pentru televiziunea spaniolă

„Dispunem de tot ce este necesar pentru ca în toate sectoarele să 
realizăm în bune condiții prevederile planului, creînd o bază trainică pentru 
ultimul an al cincinalului și pentru trecerea la noul cincinal 1981-1985 
aflat în curs de elaborare".

Lucrările recentei consfătuiri de lucru de la C.C. al P.C.R. și cuvin- tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, rostită cu acest prilej, pot fi apreciate, pe bună dreptate, ca fiind de o insemnătate deosebită pentru activitatea însuflețitoare a întregului nostru popor, desfășurată sub conducerea partidului, pentru înfăptuirea amplului program de dezvoltare economico-socială a țării stabilit de Congresul al XI-lea al P.C.R. Consfătuirea a avut un pronunțat caracter de lucru. înscriindu-se in practica temeinic statornicită a întâlnirilor periodice ale conducerii superioare a partidului cu cadre de bază, a dialogului direct pe care secretarul general al partidului îl poartă cu activul de partid, cu masele largi de oameni ai muncii.Din lectura atentă a cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu desprindem puternica întrepătrundere a înaltei exigențe partinice, a principialității și clarviziunii revoluționare cu spiritul științific și realist, izvorit dintr-o profundă cunoaștere a activității practice, capacitatea de a găsi solufii adecvate problemelor tot mai complexe pe care le ridică mersul continuu înainte al societății noastre. Și cu acest prilej, in abordarea problemelor de importanță cardinală pentru progresul economico-social al țării in acest cincinal și în viitor s-au vădit rolul imens, contribuția hotări- toare a secretarului general al partidului la stabilirea măsurilor practice, concrete menite să asigure mobilizarea tuturor comuniștilor, a tuturor colectivelor de oameni ai pentru înfăptuirea neabătută nilor cantitative și calitative nului, pentru perfecționarea tinuare a conducerii și organizării întregii activități economice.Tuturor ne-au produs o profundă satisfacție aprecierile general al partidului cu succesele obținute în primele patru luni din acest an hotăritor al cincinalului. Astfel, planul producției industriale a fost realizat, pe ansamblu, chiar cu o anumită depășire ; 24 de județe au îndeplinit și depășit planul producției nete ; de asemenea, 22 de județe au realizat sarcinile de creștere a productivității muncii, iar 29<le județe s-au încadrat in nor- . de consum stabilite ; un număr 'dețe au realizat și depășit sarde export și planul de investiții. Sint rezultate dintr-un amplu bilanț al muncii noastre, a întregului
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NICOLAE CEAUȘESCUpopor, care reflectă realismul planului pe acest an, capacitatea și hotărirea celor ce muncesc de a-1 Înfăptui intocmai.Desigur, in perioada care a rămas din acest an, din acest cincinal, aceste rezultate vor fi substanțial amplificate și consolidate. Nu numai pe ansamblu, ci și în fiecare unitate economică, in fiecare județ, rezultatele trebuie să fie la nivelul maxim al posibilităților tehnice și organizatorice, la nivelul înaltelor exigente formulate de secretarul general. Cu toată claritatea se desprinde din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu că partidul cere acum tuturor organelor și organizațiilor de partid, tuturor celor ce muncesc — de la muncitor la ministru — să asigure un caracter mai bine organizat, mai eficient întregii activități, întărirea ordinii și disciplinei in toate sectoarele, a exigenței și răspunderii pentru înfăptuirea sarcini- ■ lor și măsurilor stabilite. Așa cum s-a arătat în cuvîntare, un număr de întreprinderi și județe nu și-au realizat planul la unul sau mai mulți indicatori, datorită, în principal, activității nesatisfăcătoare ii unor organe și organizații de partid, a unor ministere. care nu au acționat corespunzător pentru a găsi soluții Ia o serie de probleme ridicate de procesul complex al dezvoltării economice și sociale. Pornind de la această realitate, eite evidentă cerința de a analiza temeinic neajunsurile, de a trage concluziile corespunzătoare penttu îmbunătățirea întregii activități.O atenție prioritară trebuie acordată realizării ritmice și integrale a planului la producția fizică, Ia fiecare sortiment in parte. Cu toate rezultatele pozitive obținute pînă acum, pe ansamblul industriei, la o serie de produse au apărut nerealizări, ceea ce a generat lipsuri in domeniul aprovizionării tehnico-materiale. Așa cum s-a arătat la consfătuirea de lucru, dacă în domeniul minier și petrolier, de exemplu, nu se realizează planul, avem mai puțin cărbune și minereuri. avem mai puține resurse pentru petrochimie și pentru energie. După cum, dacă nu se fabrică la timp toate subansamblele și piesele, nu se poate asigura o activitate normală în producția multor altor unități. Iată de ce, în spiritul indicațiilor toVhrășului Nicolae Ceaușescu' este necesar ca în fiecare unitate, in fiecare centrală și minister, în fiecare județ să se ia neintir- ziat toate măsurile pentru a asigura

realizarea ritmică a planului la fiecare produs, pentru recuperarea ră- minerilor în urmă din primele patru luni ale anului. Esențiale sînt, pretutindeni, funcționarea ireproșabilă a mecanismului productiv, buna organizare a activității pentru folosirea deplină și judicioasă a acestor resurse, asigurînd zi de zi îndeplinirea planului la fiecare sortiment — premisă fundamentală pentru o bună aprovizionare tehnico-materială in fiecare unitate și pe ansamblul economiei.în strînsă legătură cu îndeplinirea planului la producția fizică, trebuie să se asigure realizarea sarcinilor de export. Fiecare colectiv de întreprindere, fiecare cadru de conducere din economie trebuie să înțeleagă bine faptul că nu vom putea importa mai mult decît exportăm. Tocmai de aceea, în fiecare întreprindere, în fiecare ramură este necesar să se acționeze cu toată hotărirea pen-
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După cum s-a mal anunțat, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, la 10 mal, pe tri
misul special al televiziunii spaniole, Pedro Gonzalez Martin, redactor- 
șef, căruia l-a acordat următorul 
ÎNTREBARE : Domnule pre

ședinte, in vederea apropiatei 
vizite oficiale în Spanip, 
v-am ruga să definiți, ținihd 
seama și de afinitățile de lim
bă, cultură și civilizație exis
tente intre popoarele român șt 
spaniol, stadiul actual al re
lațiilor bilaterale româno- 
spaniole, precum și perspecti
va dezvoltării acestora.

RĂSPUNS : Sînt deosebit de 
bucuros că voi avea prilejul să e- 
fectuez, în a treia decadă a aces
tei luni, o vizită oficială în Spa
nia, la invitația regelui.

într-adevăr, între România și 
Spania există tradiționale relații de 
prietenie și colaborare, bazate pe 
originea comună latină, pe afini
tățile de limbă, și îndeosebi de cul
tură și civilizație, care au avut un 
rol de seamă în dezvoltarea gene
rală a societății omenești. în ulti
mii ani, în noile condiții, țările 
noastre dezvoltă relații multilate
rale — economice, tehnico-științi- 
fice și culturale — colaborează 
activ pe plan internațional în so
luționarea problemelor complexe 
ale lumii de astăzi. Aș dori să men
ționez cu satisfacție cursul ascen
dent al acestor relații, faptul că 
ele se bazează pe deplina egali
tate în drepturi, pe respectul in
dependenței și suveranității națio
nale, pe neamestec în treburile in
terne și avantaj reciproc.

Apreciez că vizita va da posibi
litatea de a fi identificate noi căi 
de extindere a relațiilor de colabo
rare și cooperare economică, teh- 
nico-științifică și culturală, precum 
și in alte domenii. Astfel, consider 
că în următorii ani vom putea în-

interviu :
registra o Impulsionare puternică 
a colaborării noastre 'reciproc 
avantajoase.

ÎNTREBARE : După cum 
se cunoaște, anul viitor va 
avea loc la Madrid reuniunea 
Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa. Ce im
portanță atribuie România, 
in actualul context interna
țional, acestei conferințe și 
care va fi contribuția țării 
dumneavoastră la pregătirea, 
desfășurarea și reușita acestei 
reuniuni ?

RĂSPUNS : România se numără 
printre țările care au acționat cu 
toată fermitatea pentru succesul 
Conferinței de la Helsinki, consa
crate securității și cooperării în 
Europa. Ne preocupăm de a se 
realiza în viață documentele adop
tate, considerînd că ele trebuie în
făptuite ca un tot unitar, în ve
derea așezării relațiilor în Europa 
pe principii noi, a impulsionării 
cooperării între toate statele de pe 
continent, fără deosebire de orîn- 
duire socială sau de mărime, pe 
principii de egalitate și respect al 
independenței, de neamestec în tre
burile interne. Noi pornim de la 
faptul că este în interesul fiecărei 
țări europene ca pe acest continent 
să fie excluse cu desăvîrșire forța 
și amenințarea cu forța, să se reali
zeze o astfel de colaborare 
permită progresul fiecărei 
bunăstarea și fericirea 
popor.

în acest spirit, acordăm 
însemnătate 
urmează să 
Noi am dori 
vățămintele

care să 
națiuni, 
fiecărui

o mare 
1980 ce 
Madrid.

reuniunii din 
aibă loc la 
ca — trăgîndu-se în- 
necesare din reuniu-

nea de la Belgrad, care, după cum 
se știe, s-a încheiat cu rezultate 
nesatisfăcătoare — la Madrid să se 
dea un nou impuls înfăptuirii do
cumentelor semnate la Helsinki, să 
se deschidă o perspectivă nouă în
făptuirii securității și cooperării 
egale între toate statele europene, 
în mod deosebit șîntem prebcupați 
de a se ajunge la o înțelegere cu 
privire la trecerea la dezangaja
rea militară, la dezarmare pe con
tinentul nostru, ca o parte a mă
surilor de dezarmare generală. A- 
cordăm o mare însemnătate pro
blemelor de ordin militar, ținînd 
seama de faptul că în Europa 
concentrate cele mai puternice 
țe militare și "armamente, că 
tele europene efectuează cele 
mari cheltuieli militare — 
trecerea la 
militară și _______ _ _ _____ _
importanță deosebită atft pentru 
securitatea
și pentru securitatea și pacea în
tregii lumi.

ÎNTREBARE : Ce așteptați, 
domnule președinte, de la a- 
ceastă vizită, care este pri
ma vizită a unui șef de stat 
dintr-o țară răsăriteană după 
ce Spania a pășit pe calea 
dezvoltării democratice ? Ați 
dori, Excelență, să transmiteți, 
prin intermediul televiziunii, 
un mesaj poporului spaniol ?

RĂSPUNS : Așa cum am men
ționat, aștept cu mult interes și cu 
multă plăcere vizita în Spania. 
Sper că ea va constitui un eveni
ment important în relațiile tradi
ționale dintre țările noastre. Aș 
dori ca, pînă la efectuarea vizitei, 
să adresez poporului prieten spa
niol urarea de împlinire a tuturor 
năzuințelor sale de pace, de prospe
ritate, de fericire și de indepen
dență.

sînt 
for- 
sta- 
mai 

deci, 
măsuri de dezangajare 
dezarmare ar avea o

și pacea în Europa, cît
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Cluj-Napoca. Orașul se dezvoltă pe măsura faptelor de muncă ale locuitorilor săi Foto : E. Dichiseanv
REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRII

Strada Gării
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Valentin SILVESTRU
(Continuare in pag. a V-a)
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CRONICA SĂPTĂMÎNII

sau o asam- piese, preda
Platon PARDÂU

Cine a cunoscut vechile orașe moldovene știe că 
strada care urca domol dinspre gară spre centru era 
unul din locurile cu cea mai tristă faimă suburbană. 
Dughene mărunte, spelunci pestilente, lăcașuri cu 
lampioane roșii, hoteluri dubioase, de-o noapte, strin- 
geau ca ghearele unei palme lacome călătorii nimeriți 
în urbea străină, oferindu-le mizere surogate de 
odihnă, plăceri și nevoiașe, amintiri. Strada Gării — 
chiar dacă purta alt nume, tot așa i se zicea acestei 
puhave artere — trebuia ocolită de oamenii cumse
cade după asfințit, iar cei care o străbateau pe jos, 
noaptea, ducindu-se la tren sau venind, grăbeau pasul 
umbllnd numai prin mijlocul drumului, ca să evite 
surprizele obscurelor ganguri.

Am coborit acum in gara Iași și n-am mai văzut 
strada. Buldozerele harnice au ras căsuțele, magher
nițele, vechile prăvălioare — care, oricit ar fi fost de 
dichisite și proptite, nu-și mai puteau ascunde veșteda 
stare — deschizind o priveliște acum lunară, dar care

TURA DE CERNEALA
. . . . . .................... ...... .se va popula rapid cu construcții moderne, după 

concepție a spațiului de legătură dintre poarta ora
șului și miezul său. La Vaslui, noua magistrală cen
trală, cu peluză mediană, coboară impetuos spre sta
ția de cale ferată măturind vechi și prea vechi case 
îndoite de șale, scuf undate in curți înguste, trădînd in 
coșcoveala lor igrasii străbune, iremediabile. Peste 
zle vin blocurile înalte, poate cam egale, poate cam 
cenușii — lZ'. _ _ ___ .
frumusețe, care in fond au 
născindu-se insă din viscerele • proiectantului și cea
laltă din sentimentul și cugetul său actual și din răs
punderea sa față de viitor — constituind insă, oricum, 
alt chenar locativ pentru Strada Gării, odinioară ne
căjită și girbovită, prevestitoare parcă nu a orașului 
din virful pantei, ci a unei așezări semirurale.

Am văzut și in alte cetăți moldovene, unele foste 
tîrguri — la Pașcani, Tecuci, Adjud, Dorohoi — cum 
se răvășește, cum s-a înnoit Strada Gării. Am avut, 
firește, o clipă nostalgia unei case cu marchiză, pe 
care am cunoscut-o, cindva, iar in alt loc a unei gră
dini cu dumitrițe, Stinjenei și pitici de ghips printre 
araci cu multicolore capete sferice. Poate și a acelei 
poteci tivite cu diafane rochițe de volbură, pe care 
n-o voi mai străbate niciodată... Dar am privit cum 
se salută uriașa macara-turn cu masiva locomotivă 
electrică și Strada Gării cea nouă mi-a apărut ca o 
punte luminoasă a orașului spre lumea de azi.

L

în hala cit un stadion, totul are aspectul liniștii de după bătălie, mai exact de după victorie : realizarea giganticului strung carusel de 16 metri — eveniment consemnat, cu cîteva luni in urmă, în viața întreprinderii de mașini-unelte și agregate din București. Iar de curind, în chiar zilele cind am vizitat această mare și frumoasă întreprindere, aici avea loc un alt eveniment absolut semnificativ. Se constituise organizația de partid de la „carusele grele". Un număr de membri de partid aveau să constituie de acum înainte nucleul de comuniști direct însărcinat, direct răspunzător de ceea ce aș numi viața nuanțată, complexă, viața umană a acestui sector al întreprinderii cu planuri concrete și, fără îndoială, ambițioase.— Există la noi o practică a asigurării continuității în valorificarea experienței dobindite — îmi spunea tovarășul Constantin Neagu, secretarul. comitetului de partid de pe întreaga de mașini gre- Strungul de 16 el însuși rezultatul continuități în rifica fără întrerupere ceea ce am obținut în toate domeniile — organizare, calificare, tenacitate în atingerea

căție și civilizație profesiei, mai ales, xigență în profesie cu alte cuvinte, menținem la cote ridicate moral, nai...Deeste drumul. întregul drum, parcurs de în-

proporții și cu performanțe unice la noi. Oamenii intreprinde- rii, mesageri ai unei tehnici moderne, sînt mesageri ai unui mod- Înaintat, comunist, de a-și înțelege munca. Mi s-a vorbit aici despre examenul sever pe care fiecare din acești muncitori tri-- \

pe față, bărbătească, limpede, în așa fel Incit flecare să știe că nimeni nu-i contestă sau uită contribuția la ceea ce e bun, după cum trebuie să știe că greșeala Iui n-o suportă numai el și, ca atare, a tolera înseamnă a ne fura singuri căciula.
ȘCOALA 

AUTOCONDUCERII 
MUNCITOREȘTI

aceste cuvinte le-am auzit, Intr-un context sau altul, deseori rostite de interlocutorii mei.Gîndirea exprimată de acești oameni, care în 1962 o începeau cu strunguri de 1 250 de milimetri, ca șă ajun- astăzi la caruselul 16 metri, este una proprietari efectivi fabricii. Sugestiv se pare, tn acest

treprlndere în toți cei 17 ani de existență : drumul unui antrenament al conștiințelor. Strădania de a crește oameni adevărați, responsabili pentru locul lor iată toți acești ani, roșu posibil a fi urmărit fără dificultate în munca organizațiilor de partid din întreprindere. Astăzi, cu un colectiv puternic, în care comuniștii reprezintă mai mult de o treime, I.M.U.A.B. nu este numai laboratorul uriaș și perfecționat unde se zămislesc strunguri precum cel amintit, mașini de alezat, mașini de frezat longitudinale, de

miși să monteze o freză sau un strung în întreprinderile beneficiare il au de dat și-l dau, in general cu bune rezultate, în fața partenerilor.— Noi trăim cu conștiința că alți mii de tovarăși ai noștri sînt cu ochii pe noi, îmi spunea, în acest sens. Emil Chițoranu, secretarul organizației de partid numărul 4, una din cele două din secția de montaj greu. Iar ideea că tot ceea ce faci se vede, după cum se vede și ceea ce nu faci, căutăm s-o cultivăm aici, în organizația de partid, zi de zi. Nu un control apăsător, rigid sau birocratic, ci o discuție

Sistemul acesta al faptei la lumina zilei, al discuției in p|erfec- tă cunoștință de cauză l-am găsit ilustrat sugestiv in secție prin modul în care s-au pus în evidență nevoia și posibilitățile efective de a economisi metal. Piesa „veche", supradimensionată și supraîncărcată, e pusă față în față, într-o • vitrină, alături de cea suplă și infinit mai economicoasă, rezultată din strădanii foarte concrete. „Nu mea vorbelor ; se măsoară în fie el secretar ganizație fie nou rinduxile
e vre- omul faptă, de or- partid, in

gâ de de ai mi sens, felul în care organizațiile de partid s-au orientat asupra oamenilor aleși ca secretari sau membri în birourile organizațiilor de bază, în diferite alte răspunderi. Majoritatea acestor oameni sînt meseriași de excepție, cu pondere în viața profesională, oameni care „pun mina", „oameni ascultați", oameni despre care se știe că știu meserie și al căror cuvint e hotărîtor. Din asemenea adevărate personalități, formați cei mai mulți în întreprindere, oameni demni, cu o conduită exemplară, comitetul de partid pe întreprindere a format și acele grupe complexe care, întrunind proiectantul cu executantul în diferitele lor ipostaze (fie cei ce realizează turnarea piesei finisează, sau o blează cu alte sau urmează a

Pentru îndeplinirea 
integrală a prevederilor 

planului pe acest an 
și pe întregul cincinalMomentele mai importante ale vieții politice a țării în săptămina pe care o încheiem — ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și Consfătuirea de lucru de la C.C. cu primii secretari și secretarii cu problemele economice șl agrare ai comitetelor județene și alte cadre de partid și de stat, ambele desfășurate sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu — pun în lumină, o dată mai mult, statornica și excepționala atenție acordată de conducerea partidului realizării integrale a sarcinilor cincinalului, dezvoltării în ritmuri înalte a economiei naționale corespunzător prevederilor Programului partidului, ca temelie a înfăptuirii țelului suprem —- asigurarea bunăstării întregului popor.Rezultatele economico-financiare obținute in anul 1978, și cu deosebire în primele luni ale anului in curs, au format obiectul unei analize aprofundate, intr-un spirit de înaltă exigență, atît tn ședința Comitetului Politic Executiv, cît și în cadrul consfătuirii de lucru. Succesele care au fost amintite — materializate In importante creșteri de producție față de anii anteriori, îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al activității economice, ritmul înalt de sporire a avuției naționale, valoarea ridicată a fondurilor fixe puse în funcțiune — ilustrează deopotrivă justețea și realismul politicii partidului, hărnicia și abnegația colectivelor de

oameni ai muncii în transpunerea e in viață. Persistența unor neajun suri și lipsuri serioase, rămineri le în urmă din unele sectoa re, exigențele deosebite ale etape actuale fac necesare în conți nuare măsuri hotărîte, o activitat ■ mai energică în toate ramurile eco nomiei, concentrarea eforturilor pen tru realizarea integrală a prevede i ilor planului, Cuvîntarea rostită <1 tovarășul Nicolae Ceaușescu la in cheierea lucrărilor consfătuirii fundamentat in această privință u program concret și precis de acțiun privind deopotrivă activitatea econc mică din industrie, transporturi, agr cultură, investiții, comerț exterio cercetarea științifică și tehnologică, c și stilul de muncă in ministere i centrale, munca politico-organizati rică a organizațiilor de partid. Fit care organ și organizație ele parte fiecare colectiv de oameni ai munc găsesc în orientările trasate de seen tarul general un prețios îndreptar i valorificarea deplină a întregului p< tențial productiv, o călăuză sigură i soluționarea problemelor complex puse la ordinea zilei de ridicarea c< litativă a activității economice.După cum se subliniază în cuvîi tare, faptul că un număr importai de județe, unele cu o pondere foar mare în întreaga economie, au real zat planul în bune condiții, chiar < depășiri substanțiale, demonstrea: că dispunem peste tot de condit pentru îndeplinirea cu succes a pr vederilor cincinal, conizate. obiective aplicate și prevederile programul
Ada GREGORIAN 
Ion FINTINARU
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„Dacă undeva in lume s-a făcut 
o asemenea instalație complicată, 
atunci și noi putem s-o facem!"

Iată o posibila definiție a îndrăznelii creatoare 
a unui tînăr colectiv 

de la întreprinderea de calculatoare București

Pentru a realiza ceva deosebit, ceva foarte important în domeniul tău de activitate, trebuie sâ aștepți un anumit moment al maturizării 7 Doi tineri cu care am discutat nu de mult ar zice că nu. Că, dimpotrivă, trebuie să pornești „în forță" de la primul pas, Că multe depind de pasul acesta. Mai exact, de convingerea și de dragostea cu care il faci. In ce-i privește pe ei, personal, deși se află la primii ani de producție, se numără printre realizatorii unei instalații electronice de mare complexitate tehnică.Pe scurt, lucrurile s-au petrecut așa : pentru producția în mare serie a unor calculatoare electronice de mare performanță, întreprinderea de calculatoare din București avea neapărată nevoie de o instalație de testare a miilor și zecilor de mii de repere de pe plăcile cu circuite imprimate. A face manual aceste verificări este, practic, o aberație. Pentru o singură placă, un om ar trebui șă muncească o sâptămină pină la epuizare și tot n-ar dovedi. Soluția era să se comande o asemenea instalație la una din puținele firme din lume în stare s-o fabrice. După primele investigații s-a constatat că prețul ei ar fi fost enorm și că livrarea ar dura cîțiva ani. Așa că a rămas o singură posibilitate : să fie construită aici, in uzină. Dar exista posibilitatea aceasta 7 Un foarte bun specialist al întreprinderii, inginerul mai virstnic Mircea Grozici. și-a alcătuit un colectiv dintre tinerii cel mai activi, mai pasionați și mai bine pregătiți profesional. Și iată că acum, după un an, instalația e gata, funcționează la parametri mai înalți decit o instalație similară pe care au văzut-o la un recent tîrg internațional.Așadar, despre această performantă (care a Însemnat, cum se va vedea, și un examen moral) discut cu doi dintre cei mai tineri participant! : inginerul Mihai Suroiu (încă -jiu și-a terminat stagiatura) ^i.subin- ginerul Vasile Deaconu.Reporterul : Cit-xîă-cȘȘftcîîă-a fost munca dumneavoastră ajclSuroiu : Dificil, pentru că totul a fost ceva foarte nou. Complicat și din punct de vedere electronic, ca și mecanic.Deaconu : Am pornit de la zero. A trebuit să facem mai întil cercetare, apoi proiectul...Suroiu : N-am avut decît ideea a ceea ce trebuie să realizeze acest aparat complex.Deaconu : Am mers din aproape în aproape. Concepția inițială s-a schimbat pe parcurs de zece ori...Reporterul : A fost o chestiune de ...curaj 7Deaconu : Da, pentru că multi au fost sceptici. Și aș zice eu că, in parte, pe bună dreptate. Vă dau doar două cifre care nu spun nici pe departe totul despre complexitatea ihstalației: ea conține 28 000 de tranzistor! și 6 000 de circuite integrate...Suroiu : Plus programarea unui calculator înglobat, în instalație...Deaconu : Da, asta a fost ceva deosebit de interesant. Tovarășul Grozici ne-a spus de la început : ‘ „Apucați-vă și învățați programarea calculatorului !“ Am crezut că glumește. Programarea unui calculator este o specialitate anume. Dar care programator să fi făcut treaba asta pentru noi fără să cunoască ce are de făcut instalația noastră 7 Asta

numai noi Știam. Așa că am învățat și programarea.Reporterul : Dar să revenim la curaj...Suroiu : Da. A fost o chestiune de curaj numai și prin simplul fapt că instalația aceasta reprezenta, din toate punctele de vedere, o valoare importantă. Și, odată porniți la drum, nu ne puteam permite să greșim ținta. N-am fi putut să spunem, după un an, de exemplu, „pardo’n, am greșit". Ar fi fost mult prea tîr- ziu pentru asta în condițiile în care o întreagă întreprindere stătea cu ochii pe noi și aștepta acest instrument vital pentru ea. Vă dați seama ce răspundere 7Reporterul : Cel puțin încerc. Dumneavoastră, atunci, v-ați dat seama 7

Suroiu : Da, dar tot timpul am zis că a fost un mare noroc pentru mine .că am fost pus la o asemenea treabă.Deaconu : Și pentru mine la fel.Reporterul: Cum vine asta să socotești că ai noroc atunci cind primești o sarcină care îți dă atita bătaie de cap 7Deaconu: Păi da, pentru că asta înseamnă, pentru niște tineri ca noi, posibilitatea de a ne perfecționa, de a ne împlini ca oameni, ca specialiști. Nu vi se pare 7 “Reporterul : Nu ml se pare, sînt sigur.Suroiu : Ca și noi. Mă bucur că pînă la urmă v-am făcut să înțelegeți.Reporterul : Vă mulțumesc.
Cristalizarea umor idei, în dezbateri colective, a devenit un obicei la 

întreprinderea de calculatoare București...

- - - - - - - - FIȘIER SOCIAL- - - - - - - -

Legile prieteniei

Suroiu : Știam despre ce e vorba. Eram convinși că „pe hîrtie", adică teoretic, o asemenea instalație se poate concepe. Numai că sarcina acestui colectiv era s-o și realizeze practic. De aici încolo începeau, în ce mă privește, unele îndoieli...Deaconu : Și pentru mine la fel...Suroiu : Știam și care este importanța acțiunii și cunoșteam deci și dimensiunile riscului.Reporterul : Și cu toate acestea 7Deaconu : Cu toate acestea, altă cale nu exista.Reporterul : Poate că ați fi putut renunța... refuza...Suroiu : Nu se pute». Pentru că instalația trebuia făcută. înțelegeți 7Reporterul : Nu tocmai.Deaconu : Imaginați-vă că aveam o datorie morală față de uzină, față de economie, față de țară...Reporterul : Așa înțeleg.Suroiu : Era ca o misiune foarte Importantă...Reporterul : Nu ca o. ci chiar o misiune.Deaconu : Exact. Afară de asta, șeful nostru de colectiv, tovarășul inginer Grozici, ne spunea mereu că se poate.Reporterul : El era convins 7Suroiu : Suficient de convins ca să ne convingă și pe noi. „Ce ne lipsește 7 ne spunea dinsul. Cunoștințele necesare le avem 7 Le avem. Pricepuți sîntem 7 Sintem. Condiții tehnice avem 7 Ce n-avem ne mai facem și singuri. Ambiție avem 7 Avem. Ce ne mai trebuie 7 Dacă undeva în lume s-a mai făcut instalația asta, atunci înseamnă că putem s-o facem și noi 1" Și uite așa, am muncit' într-o permanentă stare de încredere.Deaconu : Unii au zis că sîntem cam „trăsniți", cam „apucați".Suroiu : Iar noi le răspundeam că termenul exact este entuziasm.Reporterul : Entuziasm 7 Sau datorie 7Suroiu : Datorie și entuziasm.Reporterul : Vă rog să-mi explicați.Suroiu : Despre datorie v-am spus: era nevoie de instalația aceasta, noi am fost aleși ca s-o facem și deci era, pentru noi, o datorie. Mai ales că-i înțelegeam importanța, cum v-am mai spus. Și pentru că ne gîn- deam la clipa succesului și apoi pentru că ne plăcea extraordinar că, ne punem la încercare puterile cu o realizare de înaltă ținută tehnică, pentru că era, deci, ca un vis frumos, lucram pur și simplu cu entuziasm...Deaconu : ...și cu nopți nedormite... și cu obsesia unor lucruri nerezolvate care ne urmărea și în somn.Reporterul : Pe scurt, bătaie de cap.

Mihai CARANFIE

...Iar următorul pas îl reprezintă trecerea la realizarea ideilor novatoare, 
așa cum ne-o spune și imaginea de jos, în care au fost surprinși în 

acțiune tinerii Mihai Suroiu (stînga) și Vasile Deaconu (dreapta)

și ce nu știm despre— Ce știm— De la o vreme leneșul a început să fie și infumurat.— Leneș înfumurat 7 Ei nu mai spune 71 Hai că m-ai făcut praf cu vestea asta. Și cum se manifestă 7— El pretinde că dacă lui Cezar, căruia ii dăm întotdeauna ce este al lui, i s-a făcut loc in istorie cu replica sa : „Zarurile au fost aruncate", de ce n-ar intra și el în istoria omenirii 7— Cu ce să intre el în istoria omenirii 7— Cu replica lui : „Muieți-s posmagii 7“ Nu zici că a făcut demersuri — așa leneș cum este — și pe la Uniunea scriitorilor și pe la Fondul literar să i se recunoască meritele și să i se dea și niște drepturi de autor pentru celebra lui replică : „Muieți-s posmagii ?“. Și mi se pare că ceva, ceva a obținut. Dacă îndrăznești să-i spui că trăiește de pomană pe pămîntul ăsta aproape rotund, că este'un fel de lipitoare ori altă tirîtoare, el iți astupă gura cu proverbul : „Leneșul mai mult aleargă". Iți dă în cap cu proverbul ăsta spunind că el nu stă de pomană, ci că aleargă, în ultima parte și în special in partea de sud a secolului XX, leneșul s-a plictisit să mai aștepte să-i pice pară mălăiață și a început să semneze și el condica de prezență. Cu întirziere, dar o semnează.

— Eu am întîlnit la un restaurant din București un leneș care... s-auzea pămîntul gemind sub el.— O fi fost vreo excepție, pentru că de obicei leneșii nu se prea angajează ca ospătari, fiindcă le e lene să spună clienților: „Vineee..". Prea multe vocale. Mai degrabă se zbate să ocupe un post de su-
...LENEȘI

praveghetor la marile autoserviri. Aici își pune ochelari fumurii și doarme, doarme... Doarme de-a-npicioarelea.— Auzi 7 Da’ ăștia pompieri voluntari se tac 7— Se mai intîmplă.— Și ce fac ei 7— Dacă sint chemați la ce munci voluntare, el imediat la punct : „Sînt voluntar" și este lăsat in— Și dacă, doamne izbucnește un foc. ce tace
cine știe te pune pompier pace.ferește, leneșul 7 — Cască și țipă după pompieri. — Săracul ! Poate și răgușește. — Nu răgușește. Dar știi care este visul lui 7 Să pună mina pe-o mercerie. Dacă pune mina pe-o

mercerie, e mare. îl roagă pe un prieten al lui mai scund, dar cu scris frumos, să-i confecționeze niște plăcute pe care scrie : „Sint după marfă", „Lipsesc zece minute", „Mi-a murit o soră mai mare", „Sînt vizavi c-au sosit banane", „Era să dea autobuzul peste mine, mă odihnesc", „Ascult melodia preferată", „Citesc Agatha Cristi în depozit", „Am fost chemat la centrală", „Sint în inventar". Agață pe ușă unul din aceste anunțuri și naiba-1 știe ce visează.— Vreau să te-ntreb ceva în legătură cu plăcuțele alea.— Ce anume 7— Dacă leneșul îșl fabrică astfel de plăcuțe, înseamnă că are imaginație. Mie de pildă nu mi-ar ti venit ideea aia să pun un aviz la ușă pe care scrie :»„Era să dea autobuzul cutare peste mine, mă odihnesc" sau chestia cu Agatha Cristi. Dar ia să vedem : ce nu știm despre ei 7CE NU ȘTIM DESPRE LENEȘI. Nu știm dacă au prins vreodată raci cu mina stingă, dacă șe pricep să facă mămăligă pripită și pînă acum n-am putut să aflăm cum fac ei de scapă teferi cînd traversează fără supraveghere cite-o linie ferată.
Nlcuță TANASE

De mîine, la muncă!
Nici nu puteau lua o hotărîre mai bună cei cîțiva tineri sau 
mai puțin tineri, fără ocupație,aftați față în față cu oamenii care 

știu gustul plinii cîștigate prin muncă cinstităîntr-un colț al sălii arhipline stătea pe scaun, cu privirile în pămint, cocîrjat ca un semn de întrebare, un om. Un om între două vir- ste. Din cînd în cînd își ridica ochii spre locul unde ar fi trebuit să se afle o scenă, dar unde stăteau în picioare, în fața adunării oamenilor din cartier, un grup de persoane mai tinere și mai in vîrstă. Ochii omului din colțul sălii îi caută pe cei ai unui tînăr înalt, bine îmbrăcat, aflat in grupul celor a- duși aici, la judecata obștii. Și de fiecare dată, cind privirile omului din colțul sălii reușeau să se încrucișeze cu cele ale tînărului, o lacrimă nechemată îi luneca pe obraz.în liniștea care se așternuse pentru o clipă, maiorul Remus Ababei. șeful sectorului 5 al Miliției Capitalei, a rostit numele lui Stavarache. Desprins din grup, Stava- rache a făcut cîțiva pași înainte, „la vedere", spre centrul locului unde ar fi trebuit să se afle scena, dar unde se concentrau acum, ca într-un focar de reflector, privirile sutelor de oameni prezenți la adunare.— Uitați-vă la el ! rosti maiorul. De învățat nu i-a mai plăcut să învețe, de muncit nu vrea să muncească. Ce ai de gînd, Stava

rache 7 Din ce trăiești, Stavarache 7— Din munca mea — s-a ridicat in picioare omul care stătea in colțul sălii. Sint tatăl lui. Mai am acasă șase copii mai mici, și soția nu poate merge la .serviciu, că trebuie să-i îngrijească, să-i crească, așa cum l-a îngrijit

tier, care-1 țintuiau cu reproș, dar și a îmbărbătare, a izbucnit in plins și s-a dus sâ se ascundă in spatele grupului de „persoane fără căpă- tîi" chemate să dea seama în fața semenilor pentru modul lor de viață parazitar, trist și anacronic față de tot ce se petrece în jurul lor.

să pun geană pe geană de grijă.Fiul său, Antonică, un ti- năr malt, spătos, plesnind de sănătate, ajuns in „focarul" privirilor sălii, și-a lăsat deodată ochii și umerii in jos, tot mai jos, ca sub o grea povară.— Sint tare bucuroasă că
însemnări de la o adunare cetățenească

și l-a crescut și pe el, iar acum, cînd ar putea să ne fie și nouă de ajutor, umblă toată ziua teleleu. Eu sint șofer și cind vin seara obosit de la lucru, mă doare sufletul văzindu-1 că n-are nici un rost. L-am luat și cu vorba bună, l-am mai și bătut, dar degeaba. Mi-e rușine să vă spun, dar...— Nu dumitale I Lui ar trebui să-i crape obrazul de rușine — a intervenit unul dintre cei prezenți la adunare.— Ce zici, Stavarache 7 Mergem de mîine la oficiul forțelor de muncă 7 — l-a întrebat maiorul.Stavarache a încuviințat din cap, a dat să spună ceva, dar aruncîndu-și privirea în sală și deslușind printre cei prezenți pe mulți dintre vecinii și cunoscuții din car

— Și pe mine vă rog să mă ajutați, oameni buni ! s-a auzit un glas din mijlocul sălii. Sînt aici mulți care mă cunosc, unii sint chiar de pe strada mea, Orăștie, și nu mi-e deloc ușor să spun ce am pe suflet, dar am ajuns la capătul răbdării. De cînd mă știu, am muncit și muncesc pe ruptele, că fără muncă nu se poate trăi, nu poți să fii om în rind cu oamenii. Am căutat să-l cresc și pe copilul meu în cinste și omenie. dar eu am zis, eu am auzit, și uite că a ajuns aici, în grupul ăsta de-alde pierde vară. Intrebați-1 dumneavoastră, tovarășe maior Ion Voicu. care sînteți șeful circumscripției 11 și îl cunoașteți, unde a dormit azi- noapte, pe unde o fi hoinărit, că eu, unul, n-am putut

după o adunare cetățenească la fel cu aceea de astăzi, care a avut loc anul trecut la școala nr. 111, tineri din circumscripția 18, puși tot așa, in judecata obștii, s-au încadrat in muncă și au devenit oameni respectați în cartier — spune Elena Popescu, pre- z ședința comitetului de cetățeni. Din păcate, printre cel aduși acum, aici, il văd și pe Voicu, in vîrstă de 29 sau 30. de ani, tată a patru copii, care taie toată ziua frunză la ciini și se complace în jalnica postură de a fi întreținut de soție, care muncește la fabrica de chibrituri.Apoi, adresîndu-se celui vizat :— De ce nu vrei să muncești, Voicule? Ai mai fost discutat o dată într-o adunare, ai • fost dus de șapte ori pină a- cum la oficiul forțelor de

muncă. Ce fel de creștere le dai tu celor patru copii? Ce să invețe de la tine? Trezește-te, omule, pină nu e prea tirziu ! Și tu. Stane, care ți-ai luat porecla „Guțanu", e timpul să te apuci de o treabă cinstită, să nu mai stai toată ziua la „Vișeu" și să cerșești cite un pahar de băutură de la alți consumatori. Și tu, Adriana, pe ce lume te afli 7 Cind erai minoră și te duceai cu un înrăit ca să ade- pieniți fetițele și să le luați cerceii din ureche, ai beneficiat de Decretul de grațiere pentru minori, dar acum ești lată mare, am auzit că ai și un logodnic, e foarte frumos, dai trebuie să înveți o meserie. să-ți rostuiești o familie...Așa i-au judecat, i-au sfătuit și îndemnat oamenii prezenți la adunare pe cei care se aflau în fața lor. N-au fost înscrieri la cuvint. Nici nu puteau să fie. Pe măsură ce maiorul Remus A- babei ii prezenta adunării pe cei care erau certați cu munca, iar procu- rorul-șef al Procuraturii locale a sectorului 5, Vasile Orleanu, intervenea cu explicarea unor prevederi ale legilor noastre, pătrunse de un profund umanism, numeroase miini se ridicau spre a cere cuvintul. Și oameni, ca Gheorghe Măncilă, președintele circumscripției electorale 41, Constantin Bangu, profesor la școala 103, și alții au vorbit despre „isprăvile" celor aflați în fața lor, pe care i-au Întîlnit adeseori hoinărind pe străzi, stînd ciotcă la jocuri de noroc, provocînd scandaluri prin localuri publice sau tulburîndu-le liniștea nopții și odihna binemeritată după o zi de muncă și înaintea unei alte zile de

La clubul unei uzine 
in care se aflau tineri 
și virstnici, veniți fie
care acolo dlntr-un 
interes — a? spune — 
personal am asistat 
la o discuție pe o temă 
pe cit de străveche,1 pe 
atit de nemuritoare: 
prietenia.

Ce e prietenia? Care 
e rolul ei in viata 
omului? Dar in viata 
socială ? Are priete
nia, in zilele noastre, 
un conținut nou ? Este 
necesar s-o cultivăm ?

Și s-au adus, in 
dezbatere, exemple 
clasice, s-a pomenit 
de Patrocle și Ahile, 
eroii lui Homer, de 
Eminescu și Creangă, 
marii noștri scriitori, 
și s-a spus, pe tonuri 
categorice, că omul nu 
poate trăi fără prie
teni, că el ar fi ca un 
pom fără apă — cum 
plasticiza noțiunea un 
profesor al liceului in
dustrial. Și, mai de
parte : „Omul are ne
voie să se vadă oare
cum pe sine, din afa
ră. Prietenul poate 
descoperi însușiri de 
care nu-ți dai seama. 
Prietenia e astfel ca o 
oglindă'‘. Un muncitor 
mai in vîrstă a între
git : „Omul e frumos 
sau urit și prin prie
tenii săi. Poporul are 
chiar o zicală : Spu
ne-mi cu cine te în
soțești, ca să spun cine 
ești !“. Unul dintre 
invitați, om din car
tier, a povestit: pe cind 
lucram ca mecanic de 
locomotivă, trebuia să 
plec intr-o cursă lun
gă, de vreo trei săp- 
tămîni. Pentru asta se 
cereau anumlți oa
meni, trebuia să aleg 
din cei buni pe cel 
mai bun. Am luat cu 
mine un prieten. 11 
cunoșteam bine, știam 
ce poate. Ulterior, am 
aflat că in timpul cit 
am fost plecați, el ar 
fi avut de rezolvat o 
problemă personală și 
nu de mică importan
ță, dar nu s-a dat de 
o parte să ducem îm

preună misiunea la 
capăt. Am avut insă 
și un prieten care, in 
tot ce făcea, nu urmă
rea decit profituri. 
Nu-l interesa nimic 
altceva și, ca să cape
te sprijin, se ploconea, 
iar lingușirea asta o 
masca sub forma prie
teniei. O astfel de 
-prietenie- se întoarce 
nu numai împotriva 
ta. ci și a colectivului".

Un alt profesor de 
la liceul industrial al 
uzinei sublinia :

„Pedagogia atrage 
atenția asupra ado
lescenței cind se hotă
răște drumul omului, 
in viață și cind prie
tenia joacă un rol co- 
virșitor. Aici influența 
negativă sau pozitivă 
a unei prietenii este 
mai evidentă. In spe
cial, la această virstă. 
atenția noastră trebuie 
să crească și tot efor
tul educativ să se în
drepte spre o eficientă 
documentare.

— Documentare ? — 
m-am mirat.

— Da, documentare, 
mi-a răspuns profe
sorul. Noi am făcut 
într-o clasă, la . o oră 
de dirigenție. un expe
riment. Le-am pus 
elevilor întrebarea : 
„Cine îți este prieten 
și de ce l-ai ales ?“ — 
cerindu-le să răspundă 
in scris. Au fost lu
cruri la care ne aștep
tam, dar au fost și 
surprize. Sînt cazuri 
cind unii tineri își 
propun prietenie in 
scopul unor aventuri 
sau escapade neserioa
se. Cunoașterea crite
riilor după care se 
formează prieteniile, 
analiza lor oferă și 
orientarea muncii e- 
ducative.

L-am întrebat : — 
„Poate fi «dirijată» 
prietenia ?“.

— Desigur, mi-a răs
puns. E adevărat, prie
teniile nu se impun. 
Omul își alege singur 
și benevol prietenul. 
Prieteniile sint mai 
frecvente între cei care

învață sau lucrează 
împreună. La locul de 
muncă, se cunosc mai 
bine. Legea simplă a 
educâtorului e ca fie
care tînăr să fie pre
gătit pentru a-și alege 
un prieten bun.

U n alt pensionar, 
fost comandant de 
șantier, aducea urmă
torul exemplu: Plecase 
să selecteze 30 de noi 
brigadieri de pe un 
alt șantier, unde lu
crările erau pe sfirși- 
te. Unul dintre ei 
i-a spus : „Dacă nu-l 
luați și pe prietenul 
meu, eu nu merg!". 
Bine, t-a întrebat con
trariat comandantul, 
dar cel despre care 
vorbești e un scanda
lagiu și un bețivan ! 
Mi s-a povestit că aici, 
pe șantierul ăsta, v-a 
făcut numai greutăți ! 
Iar dumneata vrei să-l 
luăm cu noi să ne 
încurce și pe-acolo ? 
„E adevărat ce spu
neți — i-a răspuns 
brigadierul — dar știți 
dumneavoastră ce via
ță a avut omul ăsta? 
Eu il cunosc bine și 
dacă l-aș lipsi de prie
tenia mea, i-aș face 
un mare rău". Istori
sind intimplarea, fos- 

• tul comandant de șan 
tier mărturisea : m.-a 
plăcut mult modul în 
care înțelegea relațiile 
dintre oameni. Dealt
fel, el a avut un 
mare rol in îndrepta
rea prietenului său.

In cele din urmă, 
s-a ajuns la această 
concluzie : sensul no
țiunii de prietenie de
vine tot mai profund. 
Adesea te bazezi pe 
un om pe care nu-l 
cunoști personal, dar 
despre care știi că 
este animat de ace
leași idealuri. In acest 
chip, toți oamenii 
muncii din țara noas
tră sint prieteni. Prie
tenia e, intr-adevăr, ca 
o oglindă in care te 
poți uita și cunoaște 
mai profund.

Vasile BARAN

Fericirea n-a avut loc 
la masa nunții cu dar
„Roșie umplută cu 

icre", „castraveți verzi 
umpluți cu brinză", 
„bulete de cașcaval"... 
Nu, categoric, nu ! 
Viața lor, in doi, nu a 
început așa. Au fost și 
pentru ei un „clar de 
lună", priviri tandre, 
delicate stringeri de 
mină. Au fost și pen
tru ei bucuriile reve
derii, ginduri curate 
rostite spontan.

A fost și pentru ei 
dragostea.

Ce rost are atunci 
lista aceasta in care 
sint trecuți conștiin
cios ciți „făcăciori pră
jiți" s-au mincat la 
prima nuntă — că a fost 
una la oraș și alta la 
țară! De ce a fost ne
voie să se numere cu 
silință de Hagi Tudose 
garniturile de la frip
tură și consumul de 
castraveți murați, feli
ile de piine și salatele 
de fructe ? Adică, în
tregul meniu al nunții 
— de oraș ! — pentru 
80 de persoane, nunta 
„tovarășilor profesori 
Manea și Monica", cum 
caligrafiază oberchel-

nerul respectivului res
taurant ?

Sigur, nu era nevoie 
să se ajungă pină gici. 
Aici, înseamnă acum 
despărțire, un dosar de 
divorț, in care am 
aflat, printre „piesele 
forte" ale disputei, și 
meniul nunții, cu... 
„făcăciori prăjiți și 
castraveți verzi um
pluți cu brinză"... Atit 
a mai rămas din pasul 
de început. Din bucu
ria primului pas...

Acum nu mai are 
nici o însemnătate cui 
va reveni decontul... 
„bul'etelor de creier" 
ori al porțiilor de „pui 
cu varză călită". Nu 
mai are nici o impor
tanță dacă el sau ea 
va lua o parte mai 
mare ori mai mică din 
darul de nuntă. Poate, 
intr-un loc al dispu
tei va ciștiga unul, în 
celălalt, altul. La un 
singur capitol, sigur, 
vor pierde amindoi. 
Este vorba despre o 
„piesă", pe care ei, in- 
fierbîntați ca niște 
adevărați combatanți, 
au uitat să /o treacă in

inventarul căsniciei ra
tate. Nici o pagină a 
voluminosului dosar de 
divorț n-o reține. Nu se 
referă la ea nici avo- 
cații părților. Este 
„piesa" cu care, de 
fapt, a început drumul 
celor doi. Ea se numea, pe atunci, FERICIRE.

Și-
Și, deși pină la po

sibila nuntă de argint 
a „tovarășilor profe
sori Manea și Monica" 
mal rămăsese cale lun
gă, uite, nimeni nu-și 
mai aduce aminte de 
această pierdere ire
mediabilă. E in legea 
firii : in clipa cind oa
menii nu se mai pricep 
ori au uitat să lupte 
pentru fericirea cămi
nului, atunci se ivesc, 
ca o pedeapsă, hilarele 
dispute pentru împăr
țeala „baletelor \e 
cașcaval"... %

Măcar de ar :.ial 
avea ochi să vadă, in 
ceasul acesta amar, 
cite găuri absurde are 
cașcavalul existenței 
lor !

Ilie TANASACHE

Desene de Viorel SANDU

muncă. Au vorbit despre Ni- colae C., care reazemă toată ziua peretele magazinului de mobilă, rugîndu-i pe cumpărători să-l „lase" să le care un scaun sau o masă, pentru a-și face rost de cîțiva bănuți pentru o cinzeacă de băutură. Au vorbit despre Rodica T„ de 25 de ani, mamă a doi copii, dar care „uită" adeseori de ei, pierzîn- du-și vremea in companiile dubioase ale unor bărbați în conflict cu normele conviețuirii noastre sociale. Au vorbit despre Dorel N., care-și trimite concubina să vîndă semințe pentru a-1 întreține...— în spiritul grijii față de om, care caracterizează societatea noastră — spunea in adunare Ion Dumitrescu, președintele circumscripției electorale nr. 48 — avem datoria să-i ajutăm pe acești oameni să revină pe făgașul dorit. Dar ce ajutor mai mare li se poate da decît acela ca, începînd de mîine, să mear

gă la forțele de muncă și să opteze pentru o meserie sau alta, după pregătirea și dorința fiecăruia 7 Dacă astăzi îi judecăm aspru, mîine sau poimiine, cînd vor fi și ei în rînd cu lumea, ne putem saluta și discuta prietenește, omenește, ca intre vecini, cunoscuți. prieteni.— Aș vrea să-l întreb pe Costică, băiatul acela din dreapta grupului — a intervenit Tănase Iatan — ce are de gînd să facă 7 Vrea să ajungă și el la închisoare cum a ajuns frate-său 7 Că nici fratelui nu-i plăcea munca. Și cum nu mai avea ce minca și ce îmbrăca, s-a furișat în casele oamenilor...— Ideea de a aduce în fața adunării nu numai pe cei care nu vor să muncească, ci și pe trei din cei care se află, după cum vedeți, în stare de arest, se dovedește binevenită — spunea Gh. Ungureanu, secretarul organizației de partid de

cartier nr. 22. De ce spun a- cest lucru 7 Dacă pe cei trei tribunalul îi va judeca și condamna pentru faptele săvir- șite, pe ceilalți stă în puterea și vrerea noastră să-i judecăm, dar să-i și ajutăm. Mă bucură faptul că s-au angajat aici, in fața părinților, a celor care-i cunosc, a organelor de ordine, că incepind chiar de mîine se vor duce la forțele de muncă. Nimănui nu-i poate fi indiferentă soarta lor. Dacă i-am fi lăsat mai departe să-și facă de cap, mai devreme sau mai tirziu ar fi eșuat și ei în arestul miliției, pentru că ne- ostenindu-se să muncească, încep sâ ne pindească buzunarele, să se strecoare în casele noastre, să caute sămin- ță de scandal. Să-i oprim la timp pe acești tineri să riu facă pasul nedorit, să nu a- jungă lingă Dumitru Toma, unul din cei trei arestați. Are 49 de ani. In toa- ță viața Iul, adunate cap

la cap perioadele în care a lucrat cu greu ar ieși 4—5 ani, în schimb nu s-a dezlipit de sticla de băutură. Uitați-vă la el cum arată. E mai bătrin ca mine, care am ieșit la pensie de cîțiva ani.— Și decit mine -î a intervenit un alt pensionar, Ilie Stanciu. Numai munca și iar munca te ține în putere, iți alungă boala, iți amină bă- trinețea. La muncă, taică, la muncă !„La muncă ! De mîine, la muncă !“ Iată ideea care a dominat adunarea, care a polarizat în juru-i gîndurile și cuvintele oamenilor. Nu s-a spus „De azi, la muncă", pentru că era duminică. îndemnul a fost pentru luni, inceput de săptămînă, Început de bun augur și pentru mai tinerii și mai virstnici! aceia aduși în fața semenilor care le-au întins, la timp, o mină de ajutor.
Petre POPA
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DECRETUL CONSILIULUI DE STAT PRIVIND STABILIREA OREI OFICIALE DE VARĂ

Im folosul economiei naționale, 
al fiecărui cetățean

Opinii, argumente, comentarii despre avantajele noii reglementari
CE ESTE FUSUL ORAR, CE 

ÎNSEAMNĂ DECALAREA LUI. Discutăm la Centrul de astronomie și științe spațiale din București, cu dr. Ludmila RUSH :— Pentru început, vă rugăm să explicați cititorilor noștri ce este fusul orar.— Un fus orar este o regiune pe glob limitată de două meridiane situate la o diferență de longitudine de 15 grade. Aceasta corespunde valorii unghiului cu care se rotește Pă- mintul in timp de o oră. întreaga suprafață a globului a fost astfel împărțită în 24 de fuse orare. Ca fus de Origine a fost adoptat in mod convențional cel care are în centrul său meridianul zero, ce trece prin localitatea Greenwich din Anglia. Toate localitățile din același fus au aceeași oră. Convenția asupra fuselor orare a fost aplicată in multe țări din lume la finele secolului trecut, iar în România la începutul acestui secol. Țara noastră se află in cel de-al doilea fus orar, avind ora legală la o diferență de două ore față de meridianul amintit.Spre deosebire de țările situate în apropierea Ecuatorului, 'unde diferența între durata zilei și a nopții e.ste foarte mică în tot cursul anu- luți, în țările mai îndepărtate de a- cesța, diferențele devin foarte mari. Astfel, in țara noastră, in cele șase luni de primăvară și vară zilele au in medie 13 ore și 35 de minute, față de 10 ore și 20 minute media lunilor de toamnă-iarnă. Cea mai lungă zi — 21 iunie — are 15 ore și 32 minute, iar cea mai scurtă — 10 ore și 6 minute. Trebuie să mai ținem seama de durata crepusculului (in zori și în amurg) care variază între 35 și 39 de minute.Pînă în prezent, noi nu foloseam pentru activitatea curentă a omului o bună parte din timpul luminos al zilei și împingeam o serie de activități spre orele de noapte.Peste 50 de țări din lume practică decalarea fusului orar vara. Printre acestea se numără Anglia, Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Franța. Grecia, Italia. Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Turcia, S.U.A. și altele. Trebuie menționat faptul că mai mult de jumătate din țările Europei au introdus ora oficială de vară. (Al. Plăieșu).
ADAPTAREA BI0RITMU- 

LUI INFLUENȚEAZĂ FAVO
RABIL SĂNĂTATEA. In cadrul anchetei ne-am adresat tovarășului prof. dr. docent Ion BACIU, rectorul Institutului medico-farmaceutic din Cluj-Napoca.— Tovarășe profesor, are vreo influență programul zi-lumină asupra stării de sănătate, a bunei dispoziții și randamentului ?Da, de adaptarea programului de lucru la orele zilei-lumină depinde în bună măsură starea de sănătate individuală și a populației. Pledează în acest sens numeroase cercetări științifice moderne eu privire la bioritm, cercetări care confirmă înțelepciunea acelei deprinderi sănătoase moștenite din străbuni : începerea activității la primele- ore ale zilei.în lucrarea „Fiziologia în viața omului contemporan" m-am referit la o serie de date cu privire la modul in care trebuie păstrată sănătatea, adoptînd criterii științifice. Un capitol al lucrării se referă la respectarea bioritmului circadian (de 24 de ore), zi-noapte. Cercetările de fiziologie atestă faptul că factorii naturali ai mediului exercită o influență favorabilă asupra funcțiilor organis-’ mului, declanșind o serie de mecanisme biochimice, de activare a sis- t' îului nervos, circulator și cu efecte ]?•■ ^itive asupra capacității creative, cR. nuncă. în primele ore ale zilei- lumină. toată ambianța este mai sti- , mulatoare pentru organism. Lumina, radiațiile solare, aerul proaspăt din primele ore ale zilei, mai puțin poluat și mai răcoros, reprezintă tot

Trei sint motivele principale care ne determină să revenim pe cele două mari șantiere de irigații : Izvo- ru — Cujmir și Crivina — Vinju Mare- din județul Mehedinți. Primul: pentru a arăta că in ciuda angajamentelor ferme ale constructorului — T.C.I.F.-Craiova — comisia de recepție n-a mai venit, și nu avea nici un motiv să se prezinte la punerea în funcțiune a celor două sisteme la cel de-al doilea termen de scadență — 31 mai 1978. Al doilea : pentru a readuce in atenția Departamentului de îmbunătățiri funciare și Ministerului Agriculturii neajunsurile mari care continuă să persiste in desfășurarea activității pe aceste șantiere. Al treilea : pentru a cere factorilor răspunzători o intervenție energică spre a asigura darea in exploatare — ma- car in acest an — a celor aproape 70 000 hectare prevăzute a fi amenajate.Ce-i drept, în sistemul Crivina — Vinju Mare apa a ajuns pe unele canale și chiar s-a irigat pe alocuri, dar s-a făcut mai mult de dragul raportărilor. Pentru că, oricît de convingătoare ar fi cifrele statistice ale constructorului și întreprinderii județene de exploatare a sistemelor de irigații, este foarte greu să crezi că în acest sistem s-a udat vara trecută, de vreme ce și astăzi se lucrează încă la refacerea canalului de aduc- țiune al cărui taluz s-a prăbușit la primul contact cu apa. Apoi, pentru cele 6 000 hectare, prevăzute a furic- ționa independent de regimul sistemului, la începutul verii trecute, nici nu erau asigurate șasiurile pompelor, iar acum, după ce au fost procurate, s-a constatat că acestea nu pot funcționa fiindcă la confecționarea lor specialiștii de la întreprinderea de pompe București au uitat un lucru elementar : montarea dispozitivului de amorsare. De aceea zilele trecute ele au fost adunate de pe cimp, împachetate și retrimise furnizorului. De ce abia acum și nu în vară 7 — l-am întrebat pe beneficiar. După o oarecare ezitare, tovarășul Ștefan Pufan, directorul întreprinderii județene de exploatare a sistemelor de

atîția factori de stimulare a diferitelor funcții, ale organismului.— Cit de ușor se poate adapta organismul la o schimbare a programului în funcție de orele zilei- lumină 7— întrucît Decretul Consiliului de Stat prevede decalarea cu numai o oră în avans a orei oficiale în timpul verii, schimbarea este atît de mică, incit nu ridică nici o problemă deosebită. Organismul se poate adapta la orice modificare. Un călător european ajuns în Australia simte nevoia să lucreze noaptea pentru că în Europa este zi și să doarmă ziua. Dar după două-trei zile el se va adapta la diferența de fuse orare și va lucra și dormi odată cu populația locală, pentru că și-a însușit un nou bioritm. Sînt deci situații care impun o modificare de bioritm. Și la persoanele care lucrează în schimburi de noapte se produc asemenea adaptări. Modificarea bioritmului, sincroniza
Numai in această vară 

economisim 175 milioane kWh
ALTFEL SPUS :

• 63 000 tone combustibil convențional • Energia electrică necesară timp de două luni unui 
județ cu industrie dezvoltată • In orele de vîrf ale serii putem economisi cel puțin jumătate din 

puterea produsă de hidrocentralele Lotru și ArgeșPrincipalul avantaj al introducerii, pe timpul verii, a orei oficiale decalate cu o oră in avans față de ora Europei răsăritene constă, fără îndoială, în economia de energie electrică ce se poate realiza. în legătură cu aceasta tovarășul Laurențiu SAVA, director general adjunct Ia Dispeceratul energetic național, ne-a spus :— Și pînă acum noi am făcut analizele consumurilor de energie electrică separat pe trimestrele ÎI și III, pentru perioada de vară și separat pentru trimestrele I și IV, pentru perioada de iarnă. Din calculele făcute pe cele două perioade — de vară și de iarnă — rezultă curbele caracteristice de sarcină, care indică variația puterii consumate pe ore. Refe- rindu-ne, de exemplu, la o zi lucrătoare din luna iunie, remarcăm cîteva perioade distincte : 1) golul denoapte, care începe pe la orele 23—24 și durează pînă pe la 5,30— 5.45 ; 2) vîrful de seară, care durează
Curba consumului preliminat de putere 

pentru o zi lucrătoare din luna iunie 1979

Linia neîntreruptă ihdică consumul după actuala oră oficială 
Linia întreruptă — consumul după introducerea orei oficiale 

de vară

irigații, ține să facă precizarea că de fapt adevăratul beneficiar este altul : Grupul de supraveghere a investițiilor Craiova — o creație pur originală și total neeficientă in sistemul organizatoric, și așa destul de complicat, al Departamentului de îmbunătățiri funciare. Deci, pentru a afla de ce lipsește un tub de azbociment său de ce la Dîrvari sau la Gemeni, de lingă Cujmir, mașinile și oamenii stau din lipsă 
„Invenții organizatorice care intîrzie 

pătrunderea apei in canalele de irigații 
După un an, din nou pe șantierele de la Izvoru - Cujmir 

și Crivina - Vinju Mare, județul Mehedinți

de materiale, trebuie să ne deplasăm tocmai Ia Craiova, unde funcționarul cu aprovizionarea ne va asigura probabil că totul este în regulă. Ni se va reproșa de ce invocăm tocmai centrul coordonator de la Craiova, cînd acesta este reprezentat pe fiecare șantier prin rite un diriginte : pentru că, timp de două zile, nu am dat de urma nici unuia pe la numeroasele puncte de lucru existente în cîmpia Mehedințiului. Dar nu pentru aceste cazuri așa-zis particulare am adus in discuție activitatea acestei instituții, ci, mai ales, pentru a supune atenției forurilor competente anacronismul implantării unei asemenea unități în mecanismul proiectării, finanțării și execuției sistemelor mari de irigații.Dacă ar fi să punem față în față angajamentele de acum un an. ale celor doi șefi de șantier de la sistemul Izvoru — Cujmir, cu realizările, 

rea lui Iji schimbările periodice ale unor factori de mediu (zi-noapte, vară-iarnă etc.) sau în funcție de cerințe este inevitabilă și firească, organismul avind această posibilitate de adaptare. Important este însă ca întotdeauna să se lucreze intr-un bioritm stabil (cu perioade de muncă și de odihnă care încep și se termină la aceleași ore), factor de promovare a sănătății. (Elena Mantu).
EFECTE POZITIVE ÎN BU

GETUL UZINEI SI AL FAMI
LIEI. Am făcut un calcul, împreună cu specialiști din uzină, în legătură cu economia de energie electrică pe care o vom realiza noi zilnic, odată cu introducerea orei oficiale de vară, prin mai buna folosire a luminii naturale — ne spune Ion NECIU, șef de brigadă la întreprinderea de mașini electrice București. Avem In uzi

între orele 19—22. Ce constatăm ? în primul rînd, faptul că „golul de noapte" se prelungește pînă aproape de ora 6, cînd afară e lumină de cel puțin două ore. în al doilea rînd. „vîrful de seară", care este determinat aproape în exclusivitate de iluminatul magazinelor, al diferitelor instituții, al întreprinderilor care lucrează în două schimburi, precum și cel casnic se prelungește pînă la ora 22. Menționez pentru informarea cititorilor că un kilowatt-oră consumat in perioada de virf costă economia națională, pe fiecare dintre noi, de. 10 ori mai mult decit kilowatul-oră consumat în afara acestei perioade. Aș da un exemplu concret.’ Anul trecut, pe data de 9 iunie, puterea consumată pe ansamblul economiei naționale a crescut de la ora 19 la ora 21 cu 800 MW. Deci, în interval de două ore s-a înregistrat o creștere a puterii consumate de 800 MW, care este aproape egală cu puterea instalată a 

atunci trebuie să o spunem că, anul trecut, nu s-a realizat aproape nimic din ce au promis. Din cele 50 000 de hectare au primit apă numai 7 009 hectare in subsistemul Salcia, suprafețe care erau terminate de fapt încă din anul 1977. Acum, doar cu mai puțin de o lună înaintea celui de-al treilea termen de punere în funcțiune, mai sînt de recepționat circa 20 000 hectare, multe din ele neinde- plinind nici cele mai elementare ce

rințe pentru a avea garanția că vor putea fi udate în acest an. De ce 7Pentru un prim răspuns ne-am îndreptat spre stația de pompare din Pristol, care constituie de fapt „creierul" întregului sistem. Se lucra in continuare la același cheson și in maniera in care l-am găsit pe constructor în urmă cu un an : adică, dezorganizat. Ce-i’ drept, constructorii se apropiau acum de acoperiș, dar jos, in sala pompelor, montorii se chinuiau să ia practic de la început ceea ce făcuseră cu un an înainte. Datorită unor erori tehnice și organizatorice, nivelurile inferioare cu instalații cu tot au fost inundate de două ori in ultimele patru luni, ceea ce i-a dat înapoi pe montori cu cel puțin șase luni.Admițînd totuși că cel puțin 5 din cele 10 pompe ale stației din Pristol vor putea fi puse în funcțiune pînâ la sfirșitul lunii iunie, sînt slabe spe- 

nă 12 unități productive șl numeroase birouri în care se va putea lucra mai mult timp fără să se a- peleze la iluminatul electric. Știți ce înseamnă asta 7 Zilnic vom economisi circa 300 kWh, iar pînă la 30 septembrie — peste 31 000 kWh.In gospodăria personală, efectele acestei măsuri vor fi, de asem’enea, importante. întîi și întîi vom putea folosi mai bine timpul cu lumină naturală în aceste luni de vară, în al doilea rînd, faptul că ne vom culca cu o oră mai devreme se va resimți în consumul de energie electrică acasă, ceea ce, firește, înseamnă economii. Un simplu calcul este edificator. Dacă în fiecare gospodărie se va realiza pe a- ceastă cale în medie o economie de energie electrică de 10 lei pe lună, nu este puțin nici pentru bugetul fiecărei familii și nu este puțin nici la scara Întregii țări.

hidrocentralelor de pe Lotru și Argeș luate la un loc.— Demonstrația e limpede. Ce trebuie să facem insă pentru a reduce consumul de energie electrică, atit în ansamblu, cit și în perioada de vîrf 7— Așa cum se subliniază în decretul publicat ieri, pentru economisirea unor importante resurse energetice și reducerea iluminatului electric se va introduce ora oficială de vară. Aceasta înseamnă că. dînd ceasul cu o oră inainte, toate activitățile se vor deplasa pe cit posibil, in perioada cînd beneficiem gratuit de lumina zilei. în actualele condiții — finind seama că, in acest an, decretul se aplică de la 27 mai — la ora 6, cînd începe programul de lucru în majoritatea unităților, este deja lumină. iar la ora 22, cind se termină schimbul II în industrie, s-a întunecat de aproximativ o oră și jumătate — două. Introducînd ora oficială de vară, înseamnă că oamenii vor ieși de la lucru mai devreme, vor avea la dispoziție o parte mai mare de , zi . cu lumină naturală Si chiar cu. soare.— S-ar putea prezenta cititorilor un calcul al economiilor de energie electrică ce se pot .face prin darea ceasului inainte 7— Sigur că da. în acest an. dînd ceasul cu o oră mai înainte, vom economisi 175 milioane kWh, adică altfel spus — 53 000 tone combustibilconvențional. Aceasta reprezintă consumul de energie electrică pe două luni al unui județ cu o industrie dezvoltată. Anul viitor, cind măsura se va lua mai devreme, economia de energie electrică va fi de 190 milioane kWh, adică de circa 70 000 tone combustibil convențional. Totodată, se va reduce și puterea consumată în perioada de virf cu 250—400 MW, așa cum se ppate remarca și din graficul prezentat. Atenuînd vîrful de consum de putere de la ora 21 se reduce și necesarul de putere produs în această perioadă, precum și circulațiile de putere pe linii, ceea ce înseamnă diminuarea consumurilor tehnologice de transport și distribuție. Aș vrea să subliniez însă încă o dată că aceste economii se pot realiza numai și numai dacă toate unitățile, în condițiile introducerii orei oficiale de vară, vor respecta programul de funcționare existent, fără a-1 deplasa spre noapte, adică să menținem cit mai mult activitatea în perioada cînd beneficiem de lumina zilei, care este gratuită. (Ion Teodor).
ranțele ca în sistemul Izvoru-Cujmir să poată fi udată întreaga suprafață în condițiile menținerii actualului ritm de lucru. O asemenea apreciere este in total dezacord cu promisiunile și optimismul fără acoperire pe care continuă să-1 afișeze constructorul. Realitatea de pe șantier, evoluția foarte lentă a lucrărilor și cu deosebire lipsa spiritului de organizare ne obligă să tragem un semnal de alarmă, acum, cînd încă se mai poate 

interveni pentru a asigura cel puțin condiții minime de exploatare a sistemului. în acest scop, se impune un alt mod de organizare a lucrărilor și muncii, pe șantier și, cu deosebire, ordinea și disciplina care deocamdată lipsesc. Timp de două zile, cit au durat investigațiile noastre in aceste sisteme, am fost martorii unor mostre de dezorganizare și indisciplină cărora trebuie să li se pună capăt. Cu excepția stației de la Pristol, unde de bine de rău totuși se muncea, celelalte puncte de lucru puteau ti reperate doar prin mormanele de pămint pe care erau împrăștiate utilajele și materialele. Unde erau muncitorii, unde erau cei care trebuiau să răspundă de activitatea lor 7 Cu o parte din muncitori ne-am întîlnit la poligonul de prefabricate din Cujmir, unde stăteau și așteptau să încarce autocamioanele care transportă ma-

40000 tone 
cărbune 

peste prevederiMinerii de la Lupoaia au extras in plus, de la Începutul a- nulul și pină acum, 25 000 tone cărbune, depășind prevederile producției nete cu 6 milioane de lei. Această realizare are la bază creșterea cu 2 tone pe post a randamentului peste nivelul stabilit și reducerea cheltuielilor de producție sub nivelul planificat, în medie cu 10 lei pe tona de cărbune extras. La rîndul lor, minerii din bazinul carbonifer al Aninei au extras cea de-a 15 000-a tonă de cărbune peste prevederi, cantitate ce depășește substanțial angajamentul pe primele cinci luni ale anului. Creșterea producției fizice a fost posibilă ca urmare a ridicării productivității muncii cu peste 10 la sută față de nivelul planificat, spor obținut în principal pe seama extinderii mecanizării lucrărilor In abataje, a măririi vitezei de lucru la Înaintări în subteran și aplicării unor noi procedee tehnice de mare randament la lucrările de deschidere și de tăiere a fîșiilor de cărbune.
Turnătorie 

electrică de oțelLa întreprinderea mecanică Nicotină din Iași a intrat în funcțiune primul cuptor electric cu are de 3 tone pe șarjă. Al doilea cuptor electric este tn montaj. Noua turnătorie ■ întreprinderii dispune de instalații conexe de răcire, hidraulice și de forță etc., de fabricație românească, cu inalți parametri tehnici, care conferă întregului flux productiv un ridicat grad de automatizare (Manole Corcaci).

Program concret de acțiune
(Urmare din pag. I)tru asigurarea la timp a fondului de marfă destinat exportului, în condiții calitative ireproșabile, pentru realizarea în întregime a planului in acest domeniu, precum și pentru valorificarea produselor la nivelul prețurilor de pe piața mondială.înaltă exigență și răspundere trebuie să se manifeste în fiecare unitate și centrală pentru ridicarea eficienței, a nivelului calitativ al întregii activități economice, in spiritul exigențelor noului mecanism e- conomico-financiar. în acest sens, din nou a fost relevat rolul determinant pe care ii are ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor. Cei ce produc mașinile, utilajele, orice produs — sublinia secretarul gene- 
teriale în cîmp. Era în jurul orei 12 și de aici abia au plecat... două autocamioane. în schimb, cu toate asigurările date la județ că pe șantier vom găsi acum mobilizați să coordoneze și să impulsioneze lucrările toate cadrele cu răspundere desemnate in acest scop, nu i-am găsit nici măcar pe șefii de șantiere sau pe inginerii șefi ai acestora. După multe și amănunțite investigații, aflăm pînă la urmă că erau plecați cu toții din județ — unii chemați la Craiova pentru ședință, alții învoiți și cine știe cîți lipseau nemotivat.Beneficiind de acest mod de... organizare a treburilor pe șantierele de irigații în județul Mehedinți, perspectiva respectării ultimului termen de punere în funcțiune nu pare deloc încurajatoare. Dimpotrivă. Există premisele ca și acum comisia de recepție să-și amine sosirea. Iată de ce supunem această stare de fapte ieșite din comun atenției Departamentului de îmbunătățiri funciare, forul de resort al trustului craiovean. Pentru că este o datorie să se dea răspunsuri la întrebările : in ce a constat controlul exercitat de acest departament pe cele două șantiere din Mehedinți 7 Care a fost și este aportul lui real la revitalizarea unei activități de mult criticabile din toate punctele de vedere 7 Se poate afirma că specialiștii din gcest departament și-au făcut datoria, dacă chiar acum, cind ne aflăm in apropierea celui de-al treilea termen, planează încă incertitudinea punerii în funcțiune a întregului sistem 7O intervenție energica și urgentă este necesară și din partea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare pentru curmarea neajunsurilor. O impune nu numai situația necorespunzătoare a acestei mari investiții, ci, mai ales, interesul general ca pe cele 70 000 de hectare să se obțină in anul 1979 sporul de producție scontat.

Iosif POP 
Virgiliu TATARU

• Ca fl duminica trecută, la început o știre din ludețul Me
hedinți : în acest an, pînâ la (umătatea lunii mai s-au obținut peste 
plan 240 milioane de kWh energie electrică, 825 tone de huilă, 206 
vagoane de marfă ș.a. Adie primăvara succese pe meleagurile stră
bunei Drobete. • Jubileu la Beterega. Aici, harnici ortaci au ridicat 
la 50 000 tone cantitatea de cărbune extrasă suplimentar. Un amă
nunt : în acest fel, angajamentul asumat în întrecere pe întregul an 
a fost depășit. Noroc bun și la noi... felicitări I • Tot o cifră rotundă 
la „Electrotlmlș" din Timișoara. în acest cincinal au fost asimilate 
în fabricație 1 000 de noi tipuri de mașini, utilaje, scule, realizate în 
cea mal mare parte de specialiști din producție, cercetare și învă- 
țămînt superior din țară. Se vede din Clu| că bănățenii vor să fie... 
frupcea ? • Cum se pot realiza 600 strunguri cu diametru mare, fără 
consum de metal ? întrebați-l pe constructorii de mașini de la ,,SARO" 
Tirgoviște. Prin modernizarea tehnologiilor de fabricație și reproiec- 
tarea produselor, intr-un singur an se economisește o cantitate de 
metal suficientă pentru realizarea celor 600 de strunguri. Simplu, nu ? 
Cine mai încearcă? • Cea mai mare mașină de infectat mase plastice 
din țara noastră a fost realizată de specialiștii întreprinderii meca
nice din Sibiu. Sperăm să fie și cea mai bună. • Telex de la între
prinderea de accesorii pentru mijloace de transport Oradea: „Ra
portăm cu legitimă mîndrie că am realizat planul pe patru ani ai 
cincinalului". Semnează directorul unității, Ing. Gh. Maduța. Iar noi 
consemnăm, cu legitimă bucurie, acest succes. • Peste 300 de ha cu 
căpșuni au fost cultivate în această primăvară în unitățile agricole 
din județul Satu Mare. Printre fruntași, unitățile agricole dtn Livada, 
Homorod, Odoreu. Am aflat că, în prezent, pe cea mai mare parte 
din terenurile cu căpșuni se cultivă soiuri roșii, care osigură două 
recolte pe an și sînt și... aromate. • Teleormănenii au devenit zgîr- 
ciți cu spațiile de producție. Numai în acest an au fost reintroduse 
în circuitul productiv aproape 3 500 mp spoții industriale construite. 
Perseverind, ei scontează realizarea pe această cale, in 1980, a unei 
producții suplimentare în valoare de 500 milioane lei. lată cum zgir- 
cenia devine măsură a spiritului gospodăresc. • în fiecare săptă- 
mînă, un produs nou — acesta este angajamentul colectivului de la 
„Electromureș" din Tg. Mureș. Păcat că anul nu are 365 de săptă- 
mîni. • 12 000 de aragazuri au fost livrate suplimentar la export de 
întreprinderea „23 August" din Satu Mare 12 000 de bucurii pentru 
bucătăresele din alte țări. • Miros de grîu in pirgă in județele Con
stanța, Ialomița, Tulcea ș.a., unde combinele și mașinile de balotat 
pale, revizuite și puse în stare de funcționare, așteaptă „gongui" 
campaniei de seceriș. Să ne pregătim și noi blocnotesurile

Viorel SALĂGEAN

ral al partidului — sâ poarte răspunderea îndeplinirii condițiilor de calitate și cerințelor tehnice. Trebuie să se întărească răspunderea muncitorilor, maiștrilor, inginerilor care lucrează nemijlocit în producție, precum și controlul aparatului de conducere a producției, care are datoria de a urmări permanent, pe flux, modul în care se realizează produsele. Sarcini de o deosebită importanță au fost stabilite in vederea îmbunătățirii calității pe șantierele de investiții, unde se impune să se asigure un riguros control, inainte de montare, al tuturor motoarelor. subansamblelor, aparatelor, ca și asigurarea unui riguros control pe faze al lucrărilor.Totodată, așa cum sublinia secretarul general al partidului. în efortul pentru creșterea eficienței economice un accent deosebit trebuie pus pe reducerea cheltuielilor materiale, pe economisirea severă a materiilor prime. materialelor, energiei și combustibilului.Si cu acest prilej s-a subliniat însemnătatea deosebită ce trebuie a- cordată realizării sarcinii de creștere a productivității muncii, acționind cu toată hotărîrea pentru mai buna organizare a producției și a muncii, pentru extinderea mecanizării și automatizării. După cum se știe, sarcinile de plan pe acest an la productivitatea muncii sînt pe deplin realiste. Ca dovadă, majoritatea județelor au realizat și depășit prevederile pe primele patru luni. Totuși, resursele de sporire a productivității muncii nu au fost epuizate în nici o întreprindere, în nici un județ, în nici o ramură. Asupra a două dintre ele a insistat secretarul general al partidului in mod deosebit : este vorba de extinderea lucrului la mai multe mașini și trecerea în producție a personalului auxiliar și neproductiv. Esențial este ca organizațiile și organele de partid, conducerile de întreprinderi, ministerele să acționeze acum cu toată fermitatea pentru transpunerea lor în practică, cu convingerea că pe această cale se pot obține însemnate sporuri de producție și productivitate.Măsuri ferme se impun pe șantierele țării pentru asigurarea realizării la timp a investițiilor și punerea in funcțiune a tuturor capacităților de producție. în toate județele există condiții pentru recuperarea rămîne- rilor în urmă apărute și respectarea termenelor prevăzute. Așa cum a subliniat. secretarul general al partidului, investițiile trebuie să constituie o preocupare zilnică, atît a organelor noastre centrale, cit și a fiecărui comitet județean. Trebuie urm.ărit îndeaproape cum se realizează mașinile și utilajele in întreprinderile din fiecare județ, trebuie luate măsuri pentru intensificarea lucrărilor de montaj, avind în vedere că în stoc există mașini și utilaje în valoare de cîteva miliarde de lei. Concomitent cu realizarea obiectivelor productive, trebuie luate toate măsurile pentru realizarea integrală a planului de locuințe.Sarcini concrete, de o deosebită actualitate, au fost stabilite și pentru lucrătorii din agricultură : realizarea 

in întregime a planului de însă- mînțări, întreținerea în bune condiți a culturilor, pregătirile pentru strîn gerea in cei mai scurt timp a recol tei. Este necesar, de asemenea, să si acorde întreaga atenție înfăptuiri programelor stabilite in zootehnie, îi pomicultură și viticultură, in celelalti sectoare agricole. Sint sarcini corn plexe pentru a căror soluționare tre buie să acționeze cu fermitate orga nele agricole centrale și județene consiliile unice agroindustriale de sta și cooperatiste.Așa cum s-a subliniat la consfătui re, în toate unitățile trebuie să se ac ționeze cu mai multă hotărire pen tru înfăptuirea măsurilor cu privir la adîncirea autoconducerii muncito rești și autogestiunii economico-fi nanciare. După cum se știe, începim din acest an s-a trecut la aplicare, generalizată a noului mecanism eco nomico-financiar în întreaga econo mie, care ridică pe o nouă treapt. autoconducerea muncitorească. Auto conducerea și autogestiunea presu pun ca în fiecare unitate să se ma nifeste maximă răspundere pentri realizarea de produse de inaltă caii tate, cu cheltuieli mai reduse, cu efi ciență superiors, pentru obținerea di beneficii cel puțin la nivelul planifi cat. Numai așa vom putea înfăptu obiectivul privind participarea oa menilor muncii la beneficii.Cu stăruință a insistat secretaru general al partidului asupra îmbuna tățirii stilului și metodelor de niun că în conducerea vieții economice, ii activitatea ministerelor și centrale lor, a organelor și organizațiilor d- partid, deplasindu-se centrul de greu tate al muncii lor jos, în intreprin deri și secții, pentru soluționarea ra pidă a tuturor problemelor impreun. eu comuniștii, cu masele de oamen ai muncii. O conducere cu adevăra științifică a ramurilor economiei, ; întregii economii este de neconcepu fără această permanentă și vie anco rare în realitățile nemijlocite ale pro ducției. materiale. Strins legat de a ceasta, se impune să fie organizat mai bine activitatea de realizare : sarcinilor, controlul îndeplinirii ho tăririlor, punind accentul pe ajuto rul practic, eficient și oportun în re zolvarea problemelor la fața loculu:Evident, criteriul principal al efica cității măsurilor, al tuturor hotărîri lor sint rezultatele practice. Rezul tale pe care cu toții le dorim merei mai bune, mai substanțiale in toat întreprinderile, in toate județele, i toate ramurile economiei. în acest ar cind aniversăm 35 de ani de la eli berarea patriei și cînd va avea lo Congresul al XII-lea al partidului, s facem totul pentru înfăptuirea sar cinilor mobilizatoare subliniate d tovarășul Nicolae Ceaușeșcu la con sfătuirea de lucru, să acționăm strîn uniți în jurul partidului, cu întreag capacitate de muncă și inițiativă crea toare, pentru îndeplinirea sarcinile cantitative și calitative ale plănuit pe acest an, pentru dezvoltarea : modernizarea continuă a economie pentru creșterea susținută a avuții naționale, ridicarea nivelului de tra pentru progresul mai rapid și mul tilateral al patriei noastre socialiști
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Bujorul... 
unicat
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Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI11

Repertorii izvorite din viața, 
preocupările și tradițiile 

celor ce muncesc
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Pe raza comunei Zau de Cim- 
pie (Mureș) se află o rezervație 
naturală de bujori, unică în 
țară. Ea are o vîrstă care se mă
soară in... mii de ani. Fiind în
florit în tot cursul lunii mai, 
bujorul de la Zau de Cîmpie 
oferă în aceste zile vizitatorilor 
de pe întreg cuprinsul țării un 
spectacol natural inedit, de un 
pitoresc aparte. Toate împreju
rimile respiră parfumul lui suav, 
reconfortant. Un merit incontes
tabil revine floricultorului Mar- 
cu Sîncrăianu, precum și tuturor 
elevilor din comună, care se în
grijesc de păstrarea și extinde
rea acestei originale rezervații, 
declarată monument al naturii.
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era
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Trenul din direcția Cimpu- 
lung a sosit in Gara de Nord. 
Grăbiți, călătorii au coborit din 
vagoane, fiecare indreptindu-se 
spre rosturile lui. Printre ei se 
afla și Constantin Matei din 
București. Deodată, ducîndu-și 
mina la buzunar, a văzut că-i 
lipsește portofelul cu banii și cu 
toate actele pe care le 
S-a întors in vagonul cu 
venise, dar in el nu mai
nimeni. Omul s-a dus să anunțe 
postul de miliție din gară. Cind 
acolo, ce să vezi ? Acolo l-a in- 
tîlnit pe militarul in termen 
Gheorghe Corfă, cu care călă
torise in același compartiment, 
unde-i căzuse portofelul din bu
zunar.

— Uite omul! a zis militarul, 
care adusese portofelul cu tot ce 
se afla in el.

Pentru gestul lui, C.M. ne roa
gă să-i oferim posibilitatea de 
a-i mulțumi militarului, cu 
aceeași replică : „Uite omul cin
stit, corect!“
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I Alo, 
se-aude ?
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In urmă cu cinci ani, Albert 
Zoltan din Galați, blocul D l, car
tierul Țiglipa II, lăcătuș la uzina 
cocsochimică a combinatului si
derurgic, a făcut cerere pentru 
instalarea unui post telefonic. 
Anii au trecut, omul a așteptat 
cit a așteptat, după care 
a revenit asupra < 
acum un an de 
in audiență la 
Direcției județene 
telecomunicații. I 
in scris, că i se va rezolva carer: 
rea in cîteva luni. Au trecut lu
nile, a trecut și anul, s-a dus 
din nou în audiență și din nou 
i s-a promis ferm, dar a rămas 
tot cu promisiunea. De curînd, 
a încercat din nou să intre in 
audiență. „Lista s-a completat! 
Veniți altă dată !“

Cind ?

după 
cererii. Exact 

zile a mers 
conducerea 

’ de poștă și 
s-a promis,
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I
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I
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Vizitiu pe 
basculantă

I

I
I
I
I
I

I

tylihai Vizitiu, șofer pe un șan
tier din Pașcani, a fost trimis la 
Timișești să aducă balast. După 
ce a încărcat ditamai hărăbaia 
cu 16 tone de pietriș, lui Vizi
tiu i s-a făcut dor de casă. Așa 
că, în loc să se întoarcă la Paș
cani, a luat-o oblu cu mașina 
peste dealuri, spre Dărmănești, 
in județul Bacău, cale de aproa
pe 200 kilometri. Din teama de 
a nu fi descoperit de agenții de 
circulație in cursă clandestină, 
a intrat cu autobasculanta pe 
drumuri ocolite, al căror acos
tament nu era rezistent pentru 
o asemenea greutate. Ehei, dacă 
ar fi fost el taximetrist; nu mai 
plătea acum toate oalele sparte... 
Că de ce i-ă fost frică, tot n-a 
scăpat.

I
I
I
I
I
I
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Cine-o mai
face ca ei... I

17 578 de artiști amatori, reuniți în 1 052 formații — dintre 
care zeci și zeci în limbile germană, maghiară, sîrbă și 
slovacă — 201 cercuri și cenacluri de creație artistică, cu 2 711 
membri, 186 de creatori individuali și 587 de interpret indi
viduali — iată un scurt bilanț cifric al participării arădene la 
ediția a doua a Festivalului național „Cîntarea României", 
încununată, deocamdată, cu numeroase premii în etapa inter
județeană.Dar cifrele nu spun totul. Ele redau amploarea, dar nu și profunzimea vastei mișcări creatoare pe care festivalul a stimulat-o și pe aceste meleaguri de vest ale țării. Nu și încărcătura de inteligență, de gîndire, de talent, prin care nenumăratele manifestări artistice iși do- bîndesc valoarea lor autentică, îmbogățind tezaurul spiritual al poporului nostru. îndărătul cifrelor stau oamenii care făuresc o nouă cultură a muncii, ridicînd propria lor viață — prin sensibilitate și frumusețe — pe trepte tot mai Înalte ale civilizației socialiste.Dacă am încerca să definim nota specifică pe care o aduc formațiile artistice arădene — fie ele coruri, ansambluri folclorice, echipe de teatru sau brigăzi artistice — ar trebui să subliniem în primul rînd legătura lor nemijlocită cu viața, cu preocupările, cu tradițiile celor ce muncesc în orașele și în satele județului. Pentru artiștii amatori, „Cîntarea României" nu este doar o competiție dotată cu premii, ci mai ales un prilej minunat de a vorbi cu fantezie, cu umor, cu iscusință și însuflețire despre problemele existenței lor de fiecare zi, in graiul lor propriu, adesea pitoresc, în imagini care le sint familiare. Știți ce este, de pildă, „la pițu cu lopta-n dimbă“ ?. Este un loc unde se joacă mingea-n deal — un fel de oină locală. Azvîrlind mingea de la unul la altul, membrii brigăzii artistice a căminului cultural din Macea aruncă totodată săgeți satirice bine țintite la adresa unor lipsuri ce se cer îndreptate. E numai una din ideile ingenioase care dau programelor acestei brigăzi expresivitate, putere de pătrundere, eficacitate economică și gospodărească.Rostul brigăzii artistice — bine asimilat aici, în județul Arad — nu este să dea „reprezentații", ci să acționeze, să intervină cu îndrăzneală în munca și în viața colectivității. Asistăm la un astfel de program al brigăzii din secția prelucrare I a întreprinderii de vagoane Arad. Momente scurte, inspirate, cu adresă precisă, dialoguri concise, amuzante, alternind cu scene dinamice de ansamblu. Sub îndrumarea Anei Pituț, lăcătuș în secție, au

toare și a textelor, cei 13 membri ai brigăzii evocă succesele și neajunsurile activității productive, transfigu- rind uneori temele foarte concrete cu ajutorul unor personaje împrumutate din literatură. în șarja lor plină de imaginație, capra cu trei iezi este... achizitor de materiale, Ulise se întoarce la Penelopa venind din delegație cu promisiuni de materii prime neonorate, iar Lae Chioru din cunoscuta poezie a lui Goga comentează neregulile de la bufetul cantinei. Totul firesc, spontan, cu haz, pe înțelesul tuturor.Altminteri modulat, dar la fel de intens, răsună în spectacolele forma-
Insemnări de la faza 
interjudețeană Arad

țiilor corale, vocal-instrumentale și folclorice, de dansuri populare sau tematice, de teatru, glasul pămintului natal, cu trecutul său de luptă pentru libertate, cu prezentul de asiduă construcție socialistă, cu sentimentele de adine patriotism ale oamenilor muncii aparținind diverselor naționalități ce trăiesc înfrățite in această parte a țării. Aradul se mîndrește cu corurile lui centenare, corul din Hăl- magiu, de pildă, sau cel din Buteni, despre care se spune că l-ar fi ascultat cîndva însuși Avram Iancu. Componența multor formații artistice — cum ar fi corul căminului cultural din Pecica, format din români și maghiari, fanfara Școlii populare de artă din Arad, alcătuită din români și germani, corul femeilor românce și slovace din Nădlac — oglindește o realitate politică și culturală, înfrățirea în cîntec, expresie a solidarității și a dragostei față de patria comună. Aradul se mîndrește, de asemenea, cu scriitorii-țărani, pe care forurile locale i-au sprijinit din plin, consacrîndu-le printre altele o culegere de texte și inițiind, nu de mult, o consfătuire pe țară, pe drept cuvînt desfășurată aci, unde se află unul din centrele cele mai active ale acestei mișcări literare. Am vizitat-o

pe poeta Emilia Iercoșan, care și-a luat numele de la comuna ei de baștină, Iercoșeni, și-am descoperit în teancul său de caiete îneîntătoare prelucrări ale legendelor și datinilor transilvănene, care ar merita atenția editurilor. Tot unei poete-țărance. Cornelia Bulzan, i se datorează textul unuia din spectacolele cele mai aplaudate în faza interjudețeană, legenda dramatică „Cetatea Vărădiei", interpretată de concetățenii autoarei din Vărădia în regia profesorului Teodor Uiuiu. un entuziast cercetător și animator al creației populare din județ.Multe din aceste formații, pornind— cum spuneam — de la realitățile locale și ducînd mai departe o tradiție sedimentată de-a lungul anilor, ating performanțe artistice remarcabile. Am asistat, astfel, la „Balada pentru nouă cerbi" de D. R. Popescu, în interpretarea de un mare rafinament estetic a artiștilor amatori din Șiria.Vocații autentice, minți agere șl responsabile, ochi lucizi care privesc atent viața din jurul lor și o reflectă cu fidelitate — iată cum se înfățișează artiștii amatori din județul Arad. în rîndurile lor, un grup aparte îl constituie membrii cenaclului „Atelier 16", pasionați ai camerei de luat vederi, martori sensibili ai vremii lo'r. Pe pelicula de 16 milimetri ei înregistrează ritmul impetuos al construcțiilor arădene, dar și dezordinea și risipa de pe unele șantiere, semna- lînd, cu proba de nedezmințit a imaginii vizuale, resurse interne pentru reducerea cheltuielilor („Treptele calității"), evocă episoade ale bătăliilor muncitorești pentru libertate și o viață mai bună, ale luptelor pentru independența națională și eliberarea României de sub jugul fascist („Povestea unui steag", „Detașamentul Păuliș") sau schițează, intr-un admirabil film color, portretul pictorului naiv Ion Niță Nicodim in mijlocul peisajului de basm al Munților Apuseni. în filmele cineamato- rilor întîlnim adesea un deosebit simț al detaliului și al montajului care particularizează o idee („Stress"— realizator George Săbău), un har al observației, al instantaneului revelator („Navetiștii" — realizator Florin Hornoiu). Și imaginile se string frumos în role etichetate cu grijă, iar cele mai semnificative, mai grăitoare pleacă spre fazele superioare ale competiției, ca să afle toată țara cum trăiesc, cum muncesc, cum creează oamenii de prin părțile Aradului, cum sună vocile lor în Cîntarea cea mare a României.
Andrei BALEANU

IN 1NT1MPINAREA 
CELEI DE-A 30-A 

ANIVERSĂRI A CREĂRII 
ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR
• La 20 iunie : „Ziua pionie
rilor" — 1979 • Sub deviza 
„Tot înainte 1“ — numeroase 
și instructive acțiuni cu ca
racter patriotic • Simpozion 
național pe tema educării co
muniste, revoluționare prin 
muncă șl pentru muncă a 

copiilorîn această primăvară se împlinesc 30 de ani de la constituirea primelor detașamente de pionieri. Aniversarea creării organizației revoluționare a copiilor din țara noastră va avea Ioc la 20 iunie, „Ziua pionierilor" — 1979, constituind un prilej de mobilizare a pionierilor și școlarilor în vederea obținerii de rezultate cit mai bune la învățătură și in muncă in cinstea celui de-al XII-lea Congres al partidului și a celei de-a 35-a aniversări a eliberării patriei. în acest cadru vor continua să se desfășoare manifestările dedicate Anului internațional al copiltllui. în perioada următoare, în unitățile și detașamentele pionierilor din fiecare școală vor avea loc numeroase activități educative și culturale. Sub genericul „Tot înainte !“ vor fi inițiate acțiuni menite a contribui la lărgirea orizontului cultural- științific, la educația patriotică — revoluționară. Pionierii și școlarii, care s-au angajat să realizeze pină la 15 iunie 60 la sută din programul anual al muncii patriotice, vor participa la numeroase acțiuni de înfrumusețare a localităților natale, construcția de școli și obiective social- culturale, la campaniile agricole, întreținerea spațiilor verzi, stringerea de materiale utile, plante medicinale etc. necesare economiei.La 19 iunie, în cadrul serbărilor de sfîrșit de an școlar, vor fi prezentate rezultatele dobindite la învățătură și in activitatea productivă, vor fi stabilite obiectivele și itinerarele recreative ale vacanței de vară, la munte și la mare, expedițiile „Cutezătorii", participarea pe șantierele muncii patriotice — toate acestea reflectind grija partidului și statului nostru pentru creșterea și educarea copiilor, pentru crearea celor mai bune condiții de studiu și de viață tinerei generații. O serie de aspecte fundamentale ale condiției copilului in societatea noastră socialistă vor fi evidențiate în cadrul simpozionului național „Organizația pionierilor — factor activ în educarea comunistă, revoluționară prin muncă și pentru muncă a copiilor".Aniversarea organizației pionierilor va fi marcată, totodată, prin instituirea unei diplome și unei insigne jubiliare, prin realizarea unui set de mărci filatelice pe teme din activitatea pionierilor și elevilor privind învățătura, creația tehnico-aplicativă, munca patriotică, expedițiile „Cutezătorii", tabere UNICEF.
Florica DINULESCU

PENTRU SĂNĂTATEA 
COPIILOR ȚĂRII

Prima campanie naționala 
de vaccinare antirujeolicâ

Printre acțiunile de masâ pentru ocrotirea sânâtâții populației, 
pe care le desfâșoarâ Ministerul Sânâtâții și unitâțile sale teritoriale, 
se numârâ și prima campanie naționalâ de vaccinare antirujeolicâ a 
copiilor. în legâtură cu scopul și modul de desfâșurare a acestei 
acțiuni ne-am adresat tovarâșului prof. dr. Eugen PROCÂ, 
ministrul sânâtâții, care ne-a fâcut urmâtoarele precizâri:Obiectivele ocrotirii sănătății înscrise în Programul partidului asigură pentru fiecare cetățean al patriei un nivel sanitar superior, in deplină concordanță cu nevoile și cerințele societății noastre. Desfășurarea și intensificarea activităților preponderent profilactice in ocrotirea sănătății, a- tragerea întregii populații la apărarea propriei sănătăți, dezvoltarea cercetării științifice medicale și perfecționarea învățămintului medical. adîncirea preocupărilor 'pentru perfecționarea continuă a activității instituțiilor și unităților sanitare, in așa fel ca acestea să răspundă tot mai bine nevoilor crescinde și complexe de asistență medicală a populației, constituie sarcinile principale ale medicinii din țara noastră in etapa actuală.In acest cadru, măsurile ce se impun pentru ocrotirea copilului, creșterea stării de sănătate și a vigorii tinerei generații reprezintă o sarcină de importanță majoră pentru viitorul națiunii noastre socialiste.Declarat An internațional al copilului, anul 1979 prilejuiește organizarea și desfășurarea și in țara noastră a unor multiple și importante manifestări dedicate acestei sărbători.In cadrul acestor acțiuni se înscrie și campania națională de vaccinare antirujeolicâ a copiilor, ce se va desfășura in perioada 20 mai — 15 iunie 1979, acțiune care va cuprinde copiii în vîrstă de la 9 luni la 4 ani și jumătate și chiar peste această vîrstă. In total vor fi imunizați circa 1 200 000 copii.Vaccinarea antirujeolică se va efectua cu vaccin supraatenuat (unică administrare de 0,5 ml subcutanat), care conferă copiilor o imunitate durabilă.Această campanie de vaccinare, prima de acest fel in Cadrul programului acțiunilor de imunizare antirujeolică ce se vor succeda anual, va determina reducerea considerabilă a numărului de cazuri de rujeolă (pojar), boală cu largă răspîndire,

îndeosebi în colectivitățile de copil preșcolari și școlari.Este bine cunoscut faptul că rujeola este una din cele mai contagioase boli infecțioase ale copilăriei, a cărei severitate este conferită atit de boala însăși, dar mai ales de complicațiile sale respiratorii și ale sistemului nervos central, ceea ce face ca această maladie să constituie o importantă problemă de sănătate publică, cu implicații negative din punct de vedere medical.Vaccinarea antirujeolică, organizată sub forma unei largi acțiuni de masă, înlătură neajunsurile create de evoluția epidemică, întrerupînd aproape complet transmisia bolii, fapt ce va constitui rezultatul cel mai semnificativ al eforturilor depuse pentru imunizarea copiilor.Pentru menținerea rezultatelor bune ce se vor obține în urma vaccinării antirujeolice este necesară continuarea cu strictețe, an de an. a acțiunii profilactice de imunizare a copiilor din noile contingente.Este important ca, în perioada desfășurării campaniei de vaccinare antirujeolică din anul acesta, toți factorii chemați să contribuie la buna desfășurare a acțiunii, in special personalul sanitar, să depună eforturi sporite pentru a răspunde cu conștiinciozitate și pricepere nobilei misiuni de prevenire a acestei boli, în scopul obținerii unor noi și importante succese in îmbunătățirea ștățrii de sănătate a copiilor țării, viitorul luminos al zilei de mîine.Ministerul Sănătății are convingerea că anul 1979, an in Care va avea loc un eveniment de o deosebită importanță în viața țării noastre— Congresul al XII-lea al partidului— va înscrie prin efortul personalului sanitar, al tuturor oamenilor muncii din unitățile sanitare, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, noi realizări in îmbunătățirea stării de sănătate a populației.

(Urmare din pag. I)mașina terminată), sint a- devărate comandamente ale nașterii și definitivării fiecărui produs.— Ceea ce urmărim prin această metodă este să întărim sentimentul de echipă, lucrul în echipă, conștiința că puterea noastră de proprietari ai întreprinderii, departe de a fi ceva abstract, începe din cele mai mici celule și se manifestă foarte concret și precis, îmi spunea Ion Țintea, șef de brigadă. în felul acesta, oamenii se simt angajați, adică îi doare dacă ceva nu iese bine și se pot mîndri cu rezultatele bune.Metoda grupelor complexe a dat rezultatele sale maxime în cazul strungului carusel de 16 metri. Grupele acestea s-au alcătuit într-un puternic comandament, întrunind comuniștii cu cea mai mase experiență și răspundere din întreprindere. Coordonarea comandamentului, date fiind multiplele implicații ale acestei construcții, a fost asigurată direct de activiști ai Comitetului municipal de partid

București, ai Comitetului de partid al sectorului 3. O bogată experiență umană, experiență a muncii de partid, experiență în aplicarea practică a spiritului de echipă și-au spus cuvîn- tul. Au fost momente in care s-a muncit cu încordare, în competiție cu timpul, însă caracteristice

tineri de a se întoarce acasă în localitățile de unde au venit spre „a învăța o meserie la București" ; oamenii se reîntorc la • I.M.U.A.B. Tinărul Constantin Barbu, șef de echipă la secția de montaj greu, a dobîndit o anume celebritate datorită solicitărilor insistente de a primi

rească un puternic instrument de progres — sintetiza aceste experiențe Ion Dragu, secretarul comitetului de partid din întreprindere. Iar conducerea și munca colectivă, autoconducerea muncitorească sint de neconceput fără cunoașterea exactă, științifică a ceea ce avem de făcut. Munci
..........— "  .....................-  —  -------------------------------------------------------------------1—  

Școala autoconducerii muncitorești
au fost luciditatea organizării, cumpănirea fiecărui detaliu, a fiecărei implicații, caracteristic a fost planul științific, verificat, re- verificat, gîndit cu convingerea că forțele reale pot fi folosite judicios.Singura lipsă de modestie pe care am întîlnit-o aici a fost atunci cind cineva mi-a spus că dacă se în- tîmplă ca un meseriaș de la I.M.U.A.B. să se transfere în altă parte „atunci repede ajunge acolo printre cei fruntași". Dar oamenii nu se prea transferă de la I.M.U.A.B., deși o anume fluctuație există, generată mai ales de dorința unor

în echipa lui tineri plecați în armată și al căror prim gînd la întoarcere e să lucreze „la Barbu".— în condițiile actualului cincinal și ale măsurilor luate de conducerea partidului pentru perfecționarea mecanismului eco- nomico-financiar, acordarea unui cîmp larg inițiativei, gîndirii Întregii munci prin prisma indicatorilor fizici și a exigențelor creșterii continue a eficienței economice, este foarte important pentru noi să facem din participarea la conducerea întreprinderii a întregii colectivități, din autoconducerea muncito

torul proprietar și pro- .ducător nu e chemat Boar să-și dea acordul la o măsură sau alta, să ridice mina în ședințe, să critice ori să laude. Preocuparea majoră a celor 18 organizații de partid din întreprindere este să mobilizeze gîndirea și fapta comuniștilor, să mențină clar adevărul că nimeni nu vine să ne facă munca, după cum nimeni nu-și însușește cîștigul nostru. Complexitatea conducerii unei întreprinderi moderne presupune informare, cali- ficarp, cunoaștere — și atit timp cit partidul a încredințat clasei muncitoare

acest drept, i-a pus în față și datoria plină de răspundere de a și-l exercita competent. Cred că aceasta e cea mai importantă sarcină a comuniștilor, a muncitorilor de la noi în momentul de față.S-a făcut aici un interesant test de către comitetul de partid. Muncitori, membri ai diferitelor organisme de muncă și conducere colectivă, au fost solicitați să ia decizii experimentale pe baza unor analize la nivelul întregii întreprinderi. Astfel s-a putut verifica puterea de decizie a unora, s-au depistat lacune în cunoaștere, s-au evaluat calitățile individuale. Problema promovării în organismele de conducere colectivă a unor oameni cu reale însușiri, cu platformă profesională amplă, este de importanță esențială. Să conducă realmente cei mai buni, de la care intreprinderea poate beneficia, de la care pot beneficia toți, iată o idee deseori subliniată de interlocutorii mei. Nu e vorba de onoare și de prestigiul de a sta în prezidiu, ci de calitatea unui aport, de eficacitatea lui.

Tinerețea unei strâvechi vetre românești: Deva, 1979

Tragere excepțională LOTOLa 29 mai a.c., Administrația de Stat Loto-Pronosport organizează o tragere'' excepțională Loto, la care se atribuie în număr nelimitat : autoturisme „Dacia 1300" și „Skoda 120 L“, cîști- guri in bani de 50 000, 25 000,10 000 lei etc., excursii atractive în R.D. Germană sau R.P. Polonă. în total se acordă cîștiguri pe 13 categorii, în cadrul a cinci extrageri însumînd 42 de numere. Se ciștigă și cu trei numere

din 18 sau 24 extrase. Participarea se face pe bilete de 5 sau 15 lei varianta, cele de 15 lei avin< _■ drept de ciștig la toate extrag//' rile. Se poate juca și in cotă u? 25 la sută.Luni 28 mai este ultima zi pentru procurarea biletelor. Agențiile Loto-Pronosport stau la dispoziția participanților cu prospectul tragerii, precum și cu bilete gata completate.
In plin centrul municipiului 

Turda se află un panou. Denu
mirea lui: „Panoul rușinii". Aici 
sint afișate fotografii ale celor 
certați cu normele de conviețui
re socială, fotografii însoțite de 
scurte texte care prezintă „is
prăvile" acestora. In prezent, 

” privito- 
; t, care 

nu vrea să se apuce de o mun
că cinstită, al lui Lukacs Adal- 

i în stare avansată 
__ ebrietate rezemind pereții 
clădirilor, alături de Andrei 

. Ultimul, intr-un timp 
atit cit a catadicsit să 

muncească, a reușit, sub diferite 
pretexte, să împrumute de la 

’ suma de 31 000 
te,, uuHu e a dispărut. Pină 
la urmă a fost depistat de miliție 
~.......................... ~ ' Mare.

._________  . i cu pri
cina ? Ne spunea un turdean : I „Cine-o mai face ca ei, ca ei 
pățească". Să sperăm că nu 
mai fi cazul.

I
I
I „Panoul rușinii" arată pri 

rilor chipul lui loan Ghețea, 
is'Tzjzi czr fio rt 1

Ica cinstita, ai 
bert, surprins 
de ebrietate

IFărcaș. 
scurt,

I pretexte, sa ir 
diverși creduli

■ lei, după care

I hoinărind prin Satu Mc 
învățămintele panoului
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Iulia se dusese cu treburi intr-un 
sat de pe Valea Ampoiului. La 
întoarcere s-a intors pe trei că
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și corespondenții „Scînteii" I

v

Cdzutd din cuibul 
fericirii

Laura a fost prietenă cu un tînăr timp de 11 ani. El — bărbat serios, inginer constructor, ea — fată de viitor, ajutor de ospătar la „Hanul lui Manuc". Probabil că un deceniu e suficient să cunoști omul cu care te măriți, deci partida Laurei nu poate fi acuzată c-a fost făcută în pripă. Ca să se dea și mai multă greutate simbolică nunții, s-a mai așteptat un pic, unde-au trecut unsprezece ani a mai trecut o leacă, și fericitul eveniment a fost programat să coincidă cu un revelion.Dar, pe o logică și o atitudine foarte ciudate, pe care instanța nu le-a putut descifra, fata s-a căsătorit ca să aibă de cine divorța. încă de cu doi ani în urmă (deci din al 9-lea an al prieteniei cu inginerul) slăbiciunea ei devenise unul dintre clienții statornici ai localului. Un tip impozant, niciodată grăbit ; doar în ziua de 16 a fiecărei luni n-avea prea mult timp, trebuia să fie acasă, era programată litera „B“ și venea poștașul cu pensia. Foarte interesant era insul ! Viața lui — mai palpitantă decit orice serial. De cite ori picolița desfăcea cite o sticlă cu vin, de-atitea ori îi relata formidabile amintiri profesionale, față de care scenariile cu Kojak, Sfintui și James Bond păreau compuneri școlare.între timp, fata a fost transferată de la „Hanul lui Manuc" la restaurantul „Bucur". Clientul după ea. Cu ocazia unei acțiuni de procurare particulară de miei, senzaționalul personaj a dovedit ce e în stare, adu- cind șapte capete ovine tinere. Aureola biografiei lui estompa tot mai mult „prozaica" viață de șantier a soțului. Zarurile erau aruncate.Cu o lună de zile înainte de a se pronunța divorțul, consolatorul romantic a anunțat-o :

— Am găsit cuibul fericirii noastre. Dă-mi opt mii să-i dau filodormă !Laura nu s-a mai întrebat cum se pretează un personaj atit de important la tranzacții nelegale și a scos suma cerută de la C.E.C.,* din banii fostului automobil conjugal. A doua zi afla că iubitul ei pensionar e, totuși, căsătorit, iar peste alte zece zile că e bine să-și ia adio de la bani.Lacrimi amare vărsate și pe hotărîrea de divorț și pe plingerea penală pentru înșelăciune. Dar cel mai mult o durea că dacă inginerul era prozaic, dar inginer adevărat, escrocul, Bresniceanu Zalomit, avea tot atîta legătură cu profesia arogată, pe cit are tramvaiul 3 barat cu Turnul din Pisa.
Proprietari 
la propriu, 

oameni la figurat
Dispozițiile legale privind reglementarea drepturilor legate de spațiul locativ sîrit dintre cele mai clare și unanim cunoscute. Se poate spune că acesta e unul din domeniile în care procesul de întărire a legalității socialiste, de respectare a drepturilor legitime ale cetățeanului e elocvent pentru oricine, specialist sau nespecialist. Inclusiv dreptul proprietarilor de a-și ocupa spațiul deținut, cu garantarea, in același timp, a rezolvării omenești a situației chiriașilor.Iată însă că nici în acest domeniu nu lipsesc amatorii de interpretări abuzive, care încearcă să ocolească norma legală, ori să o înlocuiască prin comportare și soluții arbitrare. într-o după-amiază, trecătorii care circulau pe strada Pîrgari din Capitală au putut auzi din curtea de la nr. 64 strigăte de ajutor și vedeau peste gard un tablou revoltător. Patru oameni

il băteau pe un al cincilea. Unul îl ținea, altul îl lovea cu pumnii, o femeie <— cu mătura, iar un al patrulea ridica o sticlă goală în chip de armă. Văzînd că se adună lume, au încercat să-1 tragă în casă. „Lă- sați-1, că-1 omorîți !“ a strigat cineva. L-au lăsat. »Cei patru sint membrii familiei Gheorghe : Marin, Tudor, Constantin și Aurica. Noii proprietari ai imobilului cu pricina. Nici unul nu are buletin de București, doar unul lucrează — și totuși s-au instalat într-o casă din Capitală. După care, prin șicane și molestări, au încercat să determine exodul chiriașului, un om de 52 de ani. Pretextul din ziua cu întimplarea descrisă : victima voise să stropească prin curte.Sugerăm Consiliului popular al sectorului 2 să verifice statutul legal al acestor proprietari abuzivi.
Dreptate 

cu încetinitorul
Cind a explodat cazanul, M.C. zincuia niște suporți metalici. Concluzia anchetei : caz fortuit. Avind noroc să supraviețuiască totuși, rănitul s-a bucurat de toată atenția, inclusiv trimitere în străinătate, in speranța unei operații care să-i redea vederea, măcar la un ochi. între două tratamente, apucă să solicite unele drepturi, pe lingă cele pe care asistența socială i le-a acordat cu generozitate și promptitudine. O diferență bănească, pentru care a trebuit să se judece cu unitatea la care a lucrat. Cererea trebuia tratată cu solicitudine, cu atit mai mult în împrejurările speciale pe care, fără vină, le trăiește M.C.Iată însă că judecata a durat nefiresc de mult, datorită nepăsării ori șicanelor unor factori care trebuiau să concure cu prioritate la soluționarea procesului.

Acțiunea a fost înregistrată la 31 ianuarie anul trecut. La 17 februarie, reprezentanta* întreprinderii „Electrometal" (care a preluat secția I.R.I. Lugoj) cerea termen să depună o întîmpinare ; totodată, instanța a solicitat procuraturii înaintarea dosarului de 'ănchetă clasat. La termenul următor, procuratura trimite nu dosarul, ci o rezoluție scrisă (pe care ar fi putut-o depune și reclamantul), iar reprezentanta unității, pur și simplu, a lipsit. La 7 martie, în loc de răspunsuri, unitatea apare cu o întîmpinare cu inserții de o ironie deplasată („singurul prepus vinovat fiind reclamantul care... nu are posibilitatea de a se desdăuna") și cu referiri la patru acte invizibile. La 3 aprilie se cere din *nou procuraturii dosarul, iar întreprinderii răspunsuri la chestionarul înaintat cu două luni în urmă. La 24 aprilie, întreprinderea depune acte oarecare (nu ce i s-a cerut), iar procuratura tace. Se face a patra adresă către unitate și a treia adresă către procuratura locală (aflată în aceeași clădire, la același etaj, pe același culoar cu sala de judecată). In sfirșit, la finele lunii aprilie și începutul lunii mai, în timpul pronunțării, se depun în vrac acte concludente și neconcludente, cerute și necerute. Concluziile întreprinderii ocolesc din nou fondul chestiunii prin filozofări confuze și deplasate : „scopul vieții este aceia de a munci", „munca este un proces între om și natură, util proprie (?) vieții omului". Reclamantul le asculta și cobora, dus de braț, scările instanței.Cu majoritatea probelor depuse după încheierea dezbaterilor, Judecătoria Lugoj pronunța o hotărîre inerent imperfectă. Mai dureros este că ea il defavoriza pe suferind.La recurs reîncep tărăgănările. 16 august: adresă către procuratură să înainteze dosarul spre consultare. 22 august : procuratura refuză scris să satisfacă cererea tribunalului județean. La 28 august, instanța cere întreprinderii o copie de pe procesul- verbal de omologare a cazanului, dar actul (dacă există) nu a fost adus nici pină astăzi. Și așa mai departe. în final însă,

justiția a recunoscut dreptatea lui M.C., chiar dacă unitatea nu s-a' lăsat convinsă și mai întreține suspansul cu un memoriu pentru recurs extraordinar.Nu pledăm pentru filantropie. Legea însăși este umană. Cu atit mai stranie este atitudinea unora dintre cei puși să o înțeleagă și să o aplice. Mai ales într-un caz in care și zidurilor le vine să ofteze.
Din caietul 
grefierului

„Ca urmare a incidentului, partea vătă
mată și-a scăpat copilul din brațe și, avind 
mîinile libere, a putut riposta".(Din dosarul Judecătoriei Deta nr. 546/78).

„Cind mă întorceam acasă de la lucru, 
cratițele erau goale, iar soția mea plecată 
la morți și pomeni, obiceiuri tradiționale 
pentru care manifestă o slăbiciune exage
rată, care nu putea decit să dăuneze me
najului nostru".(Motiv de divorț în dosarul 154/79 al Tribunalului județean Caraș-Severin).

„Care om ar fi putut să-și închipuie că 
răutatea și lipsa de omenie a acestui indi- 

, vid va merge ' pină la a scurge saramura 
din butoiul cu varză și a reumple butoiul 
cu apă ? După zece zile, cind am vrut să 
vintur saramura, verzei, am constatat că 
aceasta nu mai era saramură. Oare o 
minte normală, sănătoasă, poate concepe o 
astfel de optică privind respectul legilor(Din dosarul Judecătoriei Cîm- pina nr. 4 665/74),

Sergiu ANDON
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Excelenței Sale Domnului AHMADOU AHIDJO
Președintele Republicii Unite Camerun YAOUNDELa Ziua națională a țării dumneavoastră — aniversarea proclamării Republicii^ Unite Camerun — vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului camerunez prieten multă prosperitate și progres.îmi exprim convingerea că în viitor colaborarea româno-cameruneză va cunoaște o dezvoltare și mai puternică în folosul popoarelor noastre, spre binele cauzei păcii, înțelegerii internaționale, al instaurării unei noi ordini economice in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Trei decenii de activitate 
rodnicăSîmbătă a avut loc în Capitală o ședință festivă prilejuită de aniversarea a 30 de ani de activitate a Institutului de cercetare și proiectare pentru sistematizare, locuințe și gospodărie comunală de pe lîngă Comitetul pentru problemele consiliilor populare.Au participat reprezentanți ai u- nor instituții centrale, directori de institute de cercetare și proiectare, cadre didactice din învățămîntul superior.Directorul institutului. Adrian Alec- sandrescu, a făcut un bilanț al activității desfășurate de colectivul sărbătorit.Luînd cuvîntul, tovarășul Iosif U- glar, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului pentru problemele consiliilor populare, a f( tat călduros colectivul institutu-<7 pentru realizările obținute și a subliniat sarcinile ce-i revin din cu- vîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R.Participanții au adoptat, în unanimitate, o telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spyrțe :Vă raportăm, stimate tovarășe se

cretar general, că, alături de ceilalți oameni ai muncii din țara noastră, personalul muncitor al institutului acționează neobosit pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor reieșite din hotărîrile Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, realizînd și depășind sarcinile de plan ale acestui an.îndrumările și indicațiile date de dumneavoastră — izvorîte dintr-o profundă cunoaștere a realităților prezente și a perspectivelor de dezvoltare a patriei noastre — ne-au călăuzit în permanență întreaga acri- vitate, stinuulînd o viguroasă emulație creatoare în găsirea și promovarea în activitatea de proiectare a unor soluții noi, moderne, care să poarte pecetea specificului românesc, înnobilat de trăsăturile pline de vigoare și de cald umanism care caracterizează orînduirea noastră socialistă.Vă încredințăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în munca noastră de zi cu zi vom acționa mai hotărit pentru sporirea eficienței economice și sociale a investițiilor, modernizarea tehnologiilor, creșterea productivității muncii și reducerea consumurilor de materiale, energie și combustibili.

CRONICA SĂPTĂMÎNII
t'PV:LI■ *'

Tovarășa Elena Ceașescu a primit 
pe rectorul Colegiuii de tehnologie

Sîmbătă, 19 mai, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu a primit pe profesor doctor John Rose, rectorul Colegiului de tehnologie din Blackburn — Marea Britanie, director general al Organizației Mondiale pentru Sisteme Generale și Cibernetică, aflat în vizită în țara noastră, la invitația Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.La primire a participat tovarășul Ion Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință șl Tehnologie.Cu acest prilej, prof. dr. John Rose a arătat că îi face o deosebită plăcere să se reîntîlnească cu acad. dr. ing. Elena Ceaușescu și a adresat vii mulțumiri pentru posibilitatea oferită de a cunoaște realizări de seamă din domeniile învățămîntului, științei și tehnologiei românești. Totodată, oaspetele a transmis un călduros salut din partea oamenilor de știință britanici, și în mod deosebit a savanților Institutului regal de chimie — reputat for științific al Marii Britanii, al cărui membru de onoare este acad. dr. ing. Elena Ceaușescu.Tovarășa Elena Ceaușescu a mul- țumit pentru sentimentele exprimate și a rugat să se transmită din partea sa un salut prietenesc oamenilor de știință britanici, împreună cu urări de succes în activitatea ce o desfășoară pentru propășirea științei, puse în slujba fericirii omului, a păcii.

Prevederea, desfășurată intr-o alianță de cordialitate și prietenie, arilejuit un amplu schimb de pă- r privind preocupările actuale și perspectivă în domeniul cercetării șițifice și tehnologice din cele că țări. în acest cadru au fost dențiate cu satisfacție bunele re- li statornicite între institute de cetare și învățămînt superior din hiânia și Marea Britanie, între oa- mii de știință români și britanici, ații care corespund cursului ascen- ot al colaborării dintre cele două i în domeniile economic, tehnico- ințific, cultural și în alte sfere activitate de interes reciproc. Tot- ată, a fost relevată dorința de a tinde și aprofunda această frumoasă conlucrare, ce servește esului celor două țări și popoare, ntribuie la dezvoltarea și întărirea gâturilor de prietenie dintre Româ- a și Marea Britanie. în acest con- xt, a fost evidențiat rolul din ce , ce mai important ce revine știin- ii și slujitorilor ei la progresul manității, la cauza păcii, înțelegerii , colaborării între națiuni.La încheierea întrevederii, recto- ul Colegiului de tehnologie din Slackburn a vizitat expoziția din icinta Institutului Central de Chimie, Înde a luat cunoștință de unele din :ele mai valoroase produse obținute >e baia tehnologiilor elaborate de specialiștii unităților componente ale institutului.

pro-

încheierea Congresului național de chirurgieLa București s-au încheiat sîmbătă lucrările celui de-al XIV-lea Congres național de chirurgie. Timp de trei zile peste 500 de specialiști din țara noastră, cadre didactice universitare, clinicieni, medici, precum și invitați de peste hotare au dezbătut, în spi-
prosperitatea tuturor națiunilor. Tocmai aceste caracteristici au determinat amplul ecou favorabil al Mesajului președintelui României, care persistă în cercurile reuniunii de Ia Manila, ca și în presa internațională.

ritul unei profunde exigențe științifice. o serie de teme de actualitate pe care le ridică chirurgia contemporană. Prin problematica abordată, referatele și comunicările prezentate, sintetizînd rezultatele studiilor clinice și experiența acumulată pînă acum, au evidențiat cu pregnanță nivelul și perspectivele chirurgiei ro- mâpești.într-o atmosferă de puternic entuziasm, la sfîrșitul lucrărilor a fost adresată o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu.(Agerpres)

Plenara Consiliului 
U. A. S. C. R.Sîmbătă s-au desfășurat in Capitală lucrările plenarei Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România. Au fost analizate, cu acest prilej, problemele autogospodăririi căminelor și cantinelor, intensificării educării prin muncă și pentru muncă a studenților. Plenara a adoptat măsuri privind intensificarea activității organelor și organizațiilor A.S.C. pentru traducerea exemplară în viață a sarcinilor trasate de partid, a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al P.C.R., în legătură cu formarea multilaterală a studenților pentru muncă și viață.

în conformitate cu planul de măsuri comune ale Forțelor armate unite, pe teritoriul Ungariei au avut loc, în perioada 12—19 mai, aplicații tactice operative ale statelor majore și trupelor unor state participante la Tratatul de la Varșovia „Scut-79“.La aplicații au participat state majore și trupe ale Armatei populare bulgare, Armatei populare cehoslovace, Armatei populare ungare, Armatei sovietice.Din partea Armatei Republicii Socialiste România au participat un stat major de mare unitate și unul de unitate, care au executat aplicații pe hartă.
Cronica

Vizita. în cadrul relațiilor de prietenie statornicite între localitățile înfrățite Cluj-Napoca și Zagreb, în perioada 15—19 mai, municipiul de pe Someș a fost vizitat de o delegație1 formată din Latin Ivo, președintele Adunării orașului Zagreb, Dragutin Plsk, președintele Conferinței orășenești a Uniunii Comuniștilor din Croația, și Zlata Ruskovaciki, președinta Conferinței orășenești a Tineretului Socialist din Croația.în timpul vizitei, delegația a fost însoțită de Trifun Nikolici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.

T E L E GTovarășul Ilie Verdeț a primit, cu . prilejul numirii sale în funcția de prim-ministru al guvernului, mesaje de felicitare din partea președintelui guvernului și șeful statului Mali, general Moussa Traore, și a primului ministru al Republicii Volta Superioară, dr. Issoufou Conombo.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 mal. In țară : Vreme in gener.d 
călduroasă. Cerul va fi variabil. Inno- 
rări mai accentuate se vor produce în 
sudul și estul țării, unde vor cădea

Aplicațiile au fost conduse de general de armată L. Czinege, ministrul apărării naționale al R.P. Ungare.La aplicații au fost prezenți miniștrii apărării statelor participante la Tratatul de la Varșovia, comandantul șef și șeful Statului Major al Forțelor armate unite.Din partea Armatei române a participat generalul colonel Ion Coman, ministrul apărării naționale.Jănos Kădăr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., a primit pe miniștrii apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia, pe comandantul șef și pe șeful Statului Major al Forțelor armate unite.
zilei

ExpOZițH 1° cadru' manifestărilor dedicate Zilei internaționale a muzeelor și Anului internațîbnal al copilului, sîmbătă la amiază s-a deschis la Muzeul satului și de artă populară din Capitală expoziția „Arta populară și copiii".în aceeași zi, la Muzeul colecțiilor de artă a fost organizată o expoziție cu lucrările selecționate în urma concursului de pictură cu tema „Ce tablou mi-a plăcut mai mult la muzeu".

RAME exprimă dorința ță- de a dezvolta și mai relațiile cu Româ-în mesaje se rilor respective mult în viitor nia, în interesul popoarelor noastre,al cauzei păcii și colaborării internaționale.
ploi de scurtă durată, însoțite pe alocuri 
de descărcări electrice. In rest, ploi 
izolate. Vint potrivit, cu intensificări. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 6 șl 16 grade, iar cele maxime 
între 20 și 30 de grade, local mal ri
dicate la începutul intervalului. Izolat, 
condiții de grindină ta zona deluroasă. 
In București : Vreme in general căl
duroasă. Cerul va fi variabil, favorabil 
ploii de scurtă durată. Vînt potrivit.

teatre

(Urmare din pag. I)de creștere mai rapidă a nivelului de trai, că vom asigura sporirea cu 32 la sută a retribuției reale, precum și înfăptuirea celorlalte măsuri privind majorarea pensiilor, creșterea cheltuielilor sociale planificate, îmbunătățirea aprovizionării populației, îndeplinirea exemplară a sarcinilor trasate de secretarul general al partidului capătă o însemnătate cu atit mai mare cu cît prin aceasta se creează temelii puternice pentru trecerea Ia viitorul cincinal 1981— 1985, menit să marcheze o etapă nouA, calitativ superioară, in opera de Industrializare socialistă a țării, de dezvoltare și modernizare a agriculturii, de creștere și modernizare a forțelor de producție pe baza celor mai noi și importante cuceriri tehnico-științifice. Opinia publică a luat cunoștință cu profundă satisfacție de aprecierea deosebit de pozitivă acordată de Comitetul Politic Executiv activității desfășurate pentru elaborarea propunerilor preliminare privind viitorul cincinal — activitate condusă în mod direct de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Dezbaterea apestor propuneri de către Comitetul Politic Executiv marchează un moment important în pregătirea Congresului al XII-lea, care, așa cum se știe, după definitivarea și aprobarea lor de către plenara C.C. al P.C.R., le va dezbate și adopta ca Directive ale dezvoltării economico-sociale a României în perioada 1981—1985.
În întâmpinarea 

gloriosului jubileu 
al eliberării patriei 
de sub dominația 

fascistăPrin hotărîrea adoptată de Comitetul Politic Executiv cu privire la aniversarea a 35 de ani de Ia eliberarea României de sub dominația fascistă, săptămîna pe care o încheiem a înscris începutul amplelor manifestări — politice, științifice, cul- tural-artistice — menite să reliefeze însemnătatea excepțională a acestui eveniment, care a deschis o eră nouă în istoria patriei, era unor profunde transformări democratice, revoluționare, a realizării depline a independenței și suveranității naționale, a făuririi vieții noi, socialiste.A intrat în tradițiile poporului nostru să sărbătorească momentele de seamă ale luptei sale de eliberare națională și socială prin noi împliniri, menite să dezvolte cuceririle sale revoluționare, să asigure înflorirea continuă a patriei, ridicarea ei pe trepte tot mai înalte ale progresului și civilizației socialiste. Apropierea gloriosului jubileu de la 23 August constituie un puternic îndemn și stimulent pentru toți oamenii mun

cii din patria noastră — români, maghiari, germani și de alte naționalități — ca, răspunzînd chemării înflăcărate a conducerii partidului, a secretarului său general, să dezvolte întrecerea socialistă, să facă totul pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții a prevederilor planului și a angajamentelor asumate, a sarcinilor ce le revin din Programul partidului.
Confirmări ale justeței 

politicii externe 
româneștiPublicarea, la începutul săptămînii, a știrii că tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU VA FACE. ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, O VIZITA DE STAT ÎN SPANIA, Intre 21—25 mai, a avut un profund ecou în țara noastră, ca și în opinia publică internațională, fiind cunoscut că fiecare asemenea vizită peste hotare a președintelui României constituie un eveniment cu ample efecte pozitive pentru relațiile bilaterale, cît și pentru consolidarea coexistenței pașnice între toate statele, progresul destinderii și colaborării internaționale.Interviurile acordate in preajma a- cestei vizite de șeful statului român unor ziare spaniole au reflectat dorința României de a amplifica raporturile prietenești și de cooperare cu Spania — țară de care ,ne leagă multiple afinități istorice și culturale, ca și interesul comun al întăririi păcii în Europa și in lume. Totodată, aceste interviuri au prilejuit reafirmarea pozițiilor României în probleme internaționale de cea mai mare însemnătate și actualitate, cum sînt securitatea europeană, dezarmarea, înfăptuirea unei păci globale în Orientul Mijlociu și altele, reieștnd o dată mai mult, în evidență, caracterul realist și constructiv al soluțiilor preconizate în consens cu dezideratele șl interesele vitale ale tuturor popoarelor.Acestea sînt trăsături caracteristice ce au fost puse în evidență și de alte evenimente ale săptămînii. în cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț șl Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.-V), care se ține la Manila, dezbaterile generale au arătat că, dacă ideea edificării unei noi ordini economice internaționale cîștigă tot mai mult teren, în ce privește . modalitățile concrete de a se înainta spre acest obiectiv, punctele de vedere ale diferitelor state și categorii de state sînt foarte controversate. în aceste condiții, se reliefează și mai pregnant justețea propunerilor cuprinse in Mesajul adresat conferinței de președintele Nicolae Ceaușescu — propuneri de natură să întrunească un larg consens cu privire la căile de acțiune pentru a se asigura progresul mai rapid ai țărilor nedezvoltate, stabilitatea economiei mondiale,

În interesul 
dezangajării militare 

în Europa 
și dezarmării generale Un eveniment notabil al săptămînii încheiate l-a constituit ședința Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul d< la Varșovia, la care a participat ș| reprezentantul României. Așa curii relevă comunicatul dat publicității, ii cadrul schimbului de păreri efectua cu acest prilej s-a apreciat că evolu ția evenimentelor confirmi imporj tanța concluziilor și propunerile conținute -in Declarația adaptată k- Consfătuirea de la Moscova dit noiembrie 1978 a Comitetului Politt Consultativ. Totodată, evoluțiile efe atunci, sarcinile întăririi păcii și sec? rității în Europa și în lume reclanfi noi măsuri practice, activă. în acat sens, înfăptuirea propunerii de a le încheia între statele semnatare ale Actului final de la Helsinki un Iritat privind nefoiosirea primul, urni împotriva altuia, atit a armelor m- cleare, cît și a armelor eladee, ar putea contribui în mod considerabil la respectarea și întărirea in practica relațiilor internaționale a principiului nefolosirii forței și amenințării cu forța — cerință primordială a unei securități reale in Europa și în lume. Sînt, de asemenea, enunțate, în spiritul Actului final de la Helsinki, propuneri de măsuri care ar putea contribui la întărirea încrederii între state in Europa, la slăbirea confruntării militare și diminuarea ulterioară a concentrării și la reducerea armamentelor pe continent. în vederea examinării acestor propuneri cît și a altora îndreptate în același scop, pe care statele participante s-ar arăta gata să le ia în considerație, se propune convocarea, încă în 1979, a unei conferințe, ia nivel politic, cu participarea tuturor statelor europene, a S.U.A. și Canadei, consacrată problemelor destinderii militare A fost, totodată, relevată Sin nou importanța reuniunii de la Madrid din 1980, subliniindu-se necesitatea unei temeinice și aprofundate pregătiri. Pornindu-se de la considerentul că securitatea statelor se poate obține nu prin intensificarea, ci prin stăvilirea cursei înarmărilor, statele reprezentate la întîlnirea de la Budapesta s-au pronunțat pentru intensificarea eforturilor în vederea adoptării unor măsuri concrete, efective in direcția reducerii cheltuielilor militare și a armamentelor, atit nucleare, cit și clasice, inaintării pe calea dezarmării generale.Fără îndoială, transpunerea tn viață a unor asemenea propuneri ar fi de natură să contribuie la consolidarea procesului destinderii, corespunzînd aspirațiilor de pace și înțelegere ale popoarelor de pretutindeni. în acest context, se poate aprecia că noul acord sovieto-american privind limitarea armamentelor strategice o- fensive reprezintă un pas constructiv înainte, care pune și mai mult in evidență necesitatea de a se întări eforturile tuturor statelor și popoarelor, pentru înfăptuirea obiectivului fundamental — lichidarea totală a armamentelor nucleare, înfăptuirea dezarmării generale, ca principală chezășie a unei păci trainice.

tv
DUMINICA, 20 MAI 1979

PROGRAMUL 1
8,30 Gimnastica la domiciliu 
8,40 Tot înainte I
9,25 Șoimii patriei. O traistă cu pro

verbe...
9,35 Film serial pentru copii : „Săgea

ta neagră". Episodul 1
10,00 Viața satului
11.30 Pentru căminul dumneavoastră 
11,45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
16,00 Film serial : „Dickens la Londra".

Episodul 10
16,55 Prin Spania contemporană
17,15 _ ’
18.50
19,00
19,20

rare cu Comitetul județean de cul
tură și educație socialistă Prahova 

20,20 Film artistic : „Knock", Premieră 
pe tară •
Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2
Concert educativ
Dosarele secrete ale tezaurelor. 
Tezaurul de la Pietroasa 
Închiderea programului 
Telejurnal
Desene animate 
Telerama 
Bijuterii muzicale
Dătători de școli șl datini : Gheor- 
ghe Lazăr
Clubul tineretului

21,50

12.30
19,00
19.20
19.50
20.20
20.50

21,15

Telesport 
1001 de seri 
Telejurnal 
De pe marea scenă a tării : Plo
iești. Spectacol realizat în colabo-

16,00
18,50
19.00
19.30
19,40

LUNI, 21 MAI
PROGRAMUL 1
Emisiune în limba 
1001 de seri 
Telejurnal 
La ordinea zilei ta
Ora oficială de vară pe teritoriul 
Republicii Socialiste România

1979

maghiară

economie

20,00 Roman foileton : „Poldark" — epi
sodul 13

20,55 Mal aveți o întrebare t
21,25 _ ’
21,45

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Gaițele — 10, Moartea ulti
mului golan — 15. Generoasa fun
dație — 20, (sala Atelier) ; Poezie, 
muzică, dans — 10,30, Zoo — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Recital 
de pian Smaranda Murgan — 20.
• Opera Română : Traviata —
10.30.
• Teatrul de operetă : My Fair 
Lady — 10,30, Violete de Parma —
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Ferma — 10,30, Răceala — 19. (sala 
Grădina Icoanei) : Anecdote pro
vinciale — 10,30, Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic ; Pluralul engle
zesc — 10,30, Efectul razelor gamma 
asupra anemonelor — 15. Eml- 
granții — 20.
• Teatrul de comedie : Măseaua 
de minte — 10,30, Cercul de cretă 
caucazian — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Micul Infern — 10, Mița 
In sac — 15; 19.30, (sala Studio) : 
Ultima cursă — 10,30, Conversa
ție... — 15,30, Carambol — 19.
• Teatrul Glulești (sala Glu-
lești) : Cocoșelul neascultător — 
10, Haina cu două fețe — 19.30,
(sala Majestic) : Oedip rege — 10, 
Goana — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Costlcă, ne 
vede lumea — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Lozul 
cel mare — 18,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia 
— 19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Ucu- 
Uitucu — 10, Bunica se mărită —
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Sftrlă 
năzdrăvanul — 10,30, Ochiul — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Elefăn- 
țelul curios — 11.
• Circul București : Năzdrăvă
niile urșilor — 10; 16; 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Vedere de pe pod — 19.

16,00

16,30

17,00

17,40
18,00

18,50
19,00
19,30

Cadran mondial ,
Telejurnal

PROGRAMUL 2
Festivalul național „CIntarea 
României". Secvențe din desfășu
rarea etapei Interjudețene de con
curs — centrul Focșani
Flacăra vie a științei. Acad. Ale
xandru Myller
Selecțiuni din emisiunea „Întîl- 
nlrea de sîmbătă seară"
Reportaj TV 
In alb șl negru i 
Boyne — III 
1001 de seri 
Telejurnal 
Film serial pentru 
vestiri din pădurea 
Seară de operă : , 
Telex —------- --------- -
Un fapt văzut de aproape 
Publicitate
Film serial : „tn spatele ușilor 
închise". Reluarea ultimului episod

cinema

Castelul din

copil : 
verde" 
.Năpasta"

„Po-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL: Azi, meciurile etapei a XXX-a
La Craiova : Universitatea—DinamoCel mai interesant meci al etapei nr. 30, pentru primele locuri în clasamentul general, se va disputa astăzi după-amiază la Craiova, intre echipa locală Universitatea și liderul actual, Dinamo București. Repriza secundă a acestui meci va fi televizată direct, începînd de la ora 18. In timp he Dinamo va juca „în deplasare", celelalte candidate la titlul de campioană națională, F.C., Argeș și Steaua, vor avea avantajul terenurilor proprii în partidele cu C.S. Tîrgoviște și, respectiv, F.C. Corvinul.Meciul de la București, in care este angajată F.C. Corvinul, ca și jocurile F.C. Baia Mare — U.T.A. și A.S.A. — F.C. Bihor, în care, de a- semenea, oaspeții se află în zona critică a clasamentului, sînt atractive prin tentativa acestora de a ob-

ține prețioasele puncte de pe terenurile străine. în celelalte trei meciuri. Gloria — Sportul studențesc, F.C. Chimia — Politehnica Iași și F.C. Olimpia — S.C. Bacău, gazdele sînt din aceeași zonă, deci echipe obligate la un continuu joc de atac pentru puncte și golaveraj. Cum adversarele din București, Iași și Bacău sînt, fiecare în felul lor, pricepute in privința defensivei și contraatacului, vor rezulta probabil meciuri viu disputate.După cum se constată, toate cele nouă partide au cite o „miză" specială, ceea ce conferă întregii etape un interes deosebit.Jocurile vor începe la ora 17, iar amatorii de fotbal vor putea asculta aspecte de Ia aceste întîlniri în transmisiile radiofonice, pe programul I.
I N• Ieri, pe stadionul Republicii, în cadrul celei de-a 25-a ediții jubiliare a „Cupei României" la atletism, valoroasa noastră atletă Mariclca Puică a stabilit un nou record mondial in proba de 2 000 m plat cu performanța de 5’35”5/10. Vechiul record al lumii era de 5’39” și aparținea Nataliei Mărășescul• în semifinalele turneului feminin de tenis de la Viena, Chris Evert (S.U.A.) a învins-o cu 6—1, 6—4 pe Regina Marsikova (Cehoslovacia), iar tînăra jucătoare americană Caroline Stoll a cîștigat cu 7—5, 6—2 la Virginia Ruzici.• Ieri, la Sofia, în campionatul european de fotbal (grupa întîi), selecționata Bulgariei a învins cu scorul de 1—0 (0—0) formația Irlandei, prin golul marcat de Țvetkov în minutul 81. La Tbilisi, în grupa a 6-a, meciOl dintre reprezentativele U.R.S.S. și Ungariei s-a terminat la egalitate 2—2 (1—1). Au marcat Ces- nokov (min. 23), Șenghelia (min. 75), respectiv Tatar (min. 33) și Pusztai

CICLISM
„Cursa Păcii“VARȘOVIA 19 (Agerpres). — Cea de-a 32-a ediție a competiției cicliste „Cursa Păcii" se reia astăzi, după o zi de repaus, cu etapa a 10-a ce se va disputa pe circuit (58 km) în orașul Szczecin. înaintea acestei etape, in clasamentul general individual conduce Serghei Suhurucenko (U.R.S.S.), urmat de polonezul Sujka la 6’27”, primul dintre concurenții români, Mircea Romașcanu, aflîn- du-se pe locul 8 la 8’26”. Pe echipe, primul loc este ocupat de U.R.S.S., urmată de Polonia, R. D. Germană, Bulgaria, Cehoslovacia, Franța, România, Portugalia, Elveția, Belgia, Suedia, Ungaria etc. în clasamentul sprinterilor, locul întîi de Pikkus (U.R.S.S.), Klasa (Cehoslovacia), (România) și Drogan (R.D.G.).

CÎTEVA RÎNDURI(min. 63). în clasamentul grupei conduce Grecia cu 5 puncte din 5 jocuri, urmată de Finlanda — 4 puncte din 3 partide. Ungaria — 4 puncte din, 5 meciuri și U.R.S.S. — 3 puncte din 3 meciuri.• în campionatul interbritanic de fotbal, echipa Angliei a întrecut cu scorul de 2—0 (2—0) formația Irlandei de Nord, în meciul disputat la Belfast.în aceeași competiție, la Cardiff, selecționata Țârii Galilor a dispus cu 3—0 (2—0) de echipa Scoției, cele trei goluri fiind marcate de John Toshack.• La Atena și Salonic au continuat meciurile din cadrul grupei B a campionatului european masculin de baschet. Rezultate tehnice : Grecia — Suedia 72—70 ; R.F. Germania — Scoția 104—55 ; Ungaria — Austria 84—82 ; Finlanda — Turcia 71—66 ; Spania — România 85—83 (46—53).• în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Florența, francezul Jean Caujolle l-a învins cu

este ocupat urmat de T. Vasile
1—6, 7—6, 6—3 pe americanul Arthur Ashe. Alte rezultate : Meiler (R.F. Germania) — Slozil (Cehoslovacia) 6—2, 6—1 ; Portes (Franța) — Mot- tram (Anglia) 6—4, 6—4 ; Ramirez (Mexic) — Noah (Franța) 6—2, 7—5. .• La Roma, în cadrul sferturilor definală ale turneului internațional de tenis rezervat juniorilor, americanul Ben Testerman l-a întrecut cu 3—6, 6—2, 7—5 pe Florin Segărceanu(România).• Campionatul de fotbal al Angliei a luat sfîrșit odată cu disputarea meciului dintre echipele West Bromwich Albion și Nottingham Forest, care își disputau locul doi în clasament. Cu toate că au sare, fotbaliștii de la obținut victoria cu (1-0).Clasamentul final lui : 1. Liverpool Nottingham Forest — 60 puncte

jucat în depla- Nottingham au scorul de 1—0al campionatu- — 68 puncte ; 2. . 3. West Bromwich Albion — 59 puncte ; 4. Everton — 51 puncte ; 5 .Leeds — 50 puncte.

• Furtuna de zăpadă : PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Rodeo : SCALA — 9,30; 11.43;
14; 16,15; 18,30; 20,45, FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18:
20.15.
• Falansterul s CENTRAL — 9; 
12; 15,30; 19, FEROVIAR — 9; 12; 
16; 19.
• Dansul tobelor : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,45; 14,30; 17,15: 20,15, la 
grădină — 19,45, BUCUREȘTI — 
g,15; 11; 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; 14; 16; 18; 20.
• Nea Mărin miliardar : VICTO
RIA — 10; 12; 14; 16; 18; 20, DRU
MUL SĂRII — 10; 12; 14; ÎS;
18; 20.
• Prietenii copilăriei mele : CA
PITOL — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20",15.
• Aventurile maimuței Nuky — 
9; 10,45; 12,30; 14.15, Expresul de 
Buftea — 16; 18; 20: DOINA.
• Relntllnirea prietenilor de luptă:
TIMPURI NOI — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,45.
• 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
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, 
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.
• Ciocolată cu alune : BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: -----
MUNCA — 9; 11,15; 13,30;
18; 20.
• Lola Montes — 9.45;
Puștile — 18,30; 20,30 ; CINEMA
TECA.
• Inspectorul Harry : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Inspectorul și braconierii : 
CEGI — 9; 11,15; 13,30: 15.45 
20, la grădină — 19,45, ARTĂ — 
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18: 20,15.
• Brațele Afroditei : LIRA — 9;
11; 13; 15; 17,30; 20, la grădină
— 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.
• Clipa : FERENTARI — 9; 12; 
15.30; 19.
• Al patrulea stol : PACEA — 9; 
u; 13: 15; 17,30; 20.
• Omul cu masca de fler : VOL
GA — 10; 12; 14; 16,15: 18.30; 20,30.
• Ecaterina Teodoroiu : POPU
LAR - 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Substituirea : VIITORUL — 10; 
12; 15,30; 17.45; 20.
• Un om tn loden : AURORA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 19,45, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină
— 19,45.
• Addio plccola mia : MIORIȚA
— 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20.
• Prima iubire : COSMOS — 9; 
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Lanțul amintirilor : FLACĂRA
— 8,45; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, la 
grădină — 20.
• Cine nu-1 cunoaște pe Kadkln: 
PROGRESUL — 10; 12; 14; 16; 
18; 20.
• Cobra : GRADINA CAPITOL — 
19,45, GRADINA TITAN — 19,45.
• Police Python 357 : GRADINA 
BUZEȘTI — 19,30.
• Napoll se revoltă : GRĂDINA 
FESTIVAL — 19,45.

20,15, 
15.45;

11,45,

• „FABRICA DE CU
RĂȚENIE URBANĂ". In localitatea italiană Perugia funcționează de cițiva ani o instalație de tratare a resturilor menajere solide pe care edilii oralului au denumit-o „fabrica de curățenie urbană". Aici, gunoaiele sint sortate cu ajutorul unor electromagneți și al unor site de cernut de diferite mărimi, în vederea recuperării materialelor feroase, a hîrtieî și altor reziduuri. Materialele organice sînt transportate in continuare spre instalația de tratare, unde sint transformate in hrană pentru animale. în cursul "acestui „tratament", materialele organice mari sînt supuse pe rînd unor procese de sterilizare, omogenizare și deshidratare — ceea ce asigură produsului finit o perfectă conservare pentru o pe

rioadă de timp nelimitată. în medie, se obține zilnic o porție de circa 50 de chintale — ceea ce reprezintă o cantitate suficientă pentru creșterea intr-un an a peste 2 000 de bovine și ridicarea greutății lor de la 80 kg la circa 250 kg fiecare.
• DISPOZITIV CU 

MULTIPLE ÎNTREBUiN- 
ȚĂRI. Firma americană „Lockheed — California Co." a patentat un dispozitiv care poate fi utilizat, printre altele; la transformarea energiei valurilor în energie electrică, desalinizarea apei de mare, recuperarea petrolului în caz de accident, formarea de rade portuare în plin ocean etc. Dispozitivul, care are forma unui cilindru cu diametrul de 76,2 metri, plutește

scufundat, cu partea superioară la suprafața apei, unde are o deschidere. Valurile, care tn mod normal vin la intervale de 10 secunde, pătrund în deschiderea de la suprafață, apa fiind canalizată în interiorul cilindrului, printr-o spirală spre partea inferioară a acestuia unde acționează o turbină cu generator electric, cu o putere instalată de 1—2 megawați. Legați în serie, cilindrii constituie un baraj natural puțind fi folosiți pentru formarea unor rade portuare în mijlocul oceanului sau pentru protejarea țărmurilor supuse eroziunii marine puternice. „Mareele negre" pot fl, de asemenea, anihilate prin astfel de „baraje", petrolul, care formează de regulă o peliculă la suprafața apei, fiind recuperat in interiorul cilindrului.

• PESCĂRUȘI INDE
ZIRABILI. în primul deceniu al secolului nostru, în nici o așezare din Anglia nu existau pescăruși aurii. După 60 de ani, efectivele lor s-au ridicat în insulele britanice la aproximativ 1,5 milioane. Potrivit calculelor, numărul lor se dublează la interval de șase ani, coloniile de păsări acvatice avînd tendința de a înainta tot mai adine pe uscat. Pentru unele orașe și sate ele sînt adevărate calamități nu numai din cauza zgomotului, a murdăririi străzilor și caselor, cl și din motive sanitare r în gunoiul păsărilor există uneori bacterii foarte nocive. încer

cările de a alunga pescărușii prin provocarea de zgomote au eșuat, zburătoarele ocupind noi zone urbane, iar în unele locuri ripostînd chiar prin atacuri împotriva locuitorilor.
@ GHEAȚĂ ÎN LOC 

DE BETON. încă din timpuri străvechi, gheața obținută din amestecul apei cu paie a fost folosită pe teritoriul Uniunii Sovietice ca un material ieftin de construcție. în prezent, în cadrul șantierelor din nordul îndepărtat, pe lîngă gheața în amestec cu pietriș sau rumeguș, a început să se folosească ca un material de construcție deosebit de rezistent gheața cu inserții

de fibre de sticlă. Pentru ca vara — vara polară, firește — construcțiile din sticlă să nu se topească, ele se acoperă cu rumeguș sau cu turbă măcinată.
• ÎN AJUTORUL DIA

BETICILOR. Mulți bolnavi de diabet sînt nevoiti să-și facă zilnic injecții cu insulină pentru a menține zahărul din sînge la un nivel normal. Uneori, nici injecțiile nu satisfac această necesitate decît pentru o difrată relativ scurtă, disproporțiile ivite puțind duce la ■ apariția altor boli sau complicații. Pentru a veni în sprijinul diabeticilor, un grup de specialiști din Statele Unite a creat recent un aparat care alimentează organismul omenesc, în mod permanent, cu insulină, menținînd astfel la un nivel normal cantitatea de zahăr din singe. Aparatul primeș

te energia necesară de la o mică baterie și se fixează la brîul bolnavului. Un ac înfipt sub pielea bolnavului e legat de a- parat printr-un tub prin care se scurge necontenit insulină. Aparatul a fost testat pe bolnavi cu o formă gravă de diabet.
• MICUL EROU. olav Henrik Haika, un băiețel lapon în vîrstă de 6 ani din satul Ku- tainen, din nordul Suediei, este sărbătorit de către concetățenii săi ca un adevărat erou. Porniți la vînătoare împreună, Olav și tatăl său s-au rătăcit ; mai mult, din cauza soarelui puternic reflectat de întinderea ne- sfîrșită de zăpadă, tatăl a orbit, în aceste condiții, copilul a avut grijă de tatăl său și i-a dat curaj, reușind amîndoi să supraviețuiască aproape o săptămină, pînă cind un elicopter, pornit

tn căutarea dispăruților, l-a găsit și readus în sat. Un act de curaj, consemnat ca atare în a- cest „An internațional al copilului", alături de multe altele pe-* trecute pe diverse meridiane ale lumii și avînd ca eroi pe coi mici.
• VESTIGII ALE CIVI

LIZAȚIEI ROMANE. î« Anglia, la Marlborough, a fost găsit recent un vas conținînd 60 000 de monede pe care specialiștii le-au identificat că ar fi aparținut legiunilor romane. Majoritatea monedelor conțin argint și aparțin anilor 290—219 î.e.n. Vasul în care au fost găsite este cu 200 de ani mai vechi. Aceiași specialiști au calculat că banii din vas ajungeau pentru întreținerea a 200 de legionari romani pe timp de un an.
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la Madrid, în ajunul vizitei de stat a președintelui
în favoarea extinde!

JJ

Nicolae Ceausescu si a tnvarăsei Elena Ceausescu

Capitala Spaniei a căpătat, în aceste zile, un plus de culoare, un aer de sărbătoare. Pe cele mai importante artere madrilene — Gran Via, 
Caile de Alcală, Caile 
Mayor, Paseo Prado, Pa- 
seo Calvo Sotelo — flutură alături drapelele de, stat ale României și Spaniei. Un prim și semnificativ indiciu al pregătirilor ce se fac pentru primirea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, care, începind de luni, vor întreprinde o vizită de stat în Regatul Spaniei, la invitația regelui Juan Carlos I și a reginei Sofia. Vizita este așteptată aici cu deosebit interes, fiind a- preciată ca un moment de importanță istorică in evoluția relațiilor româno-spaniole. Este concluzia principală desprinsă din multiplele convorbiri avute în zilele din preajma vizitei cu parlamentari și personalități guvernamentale, cu alți factori de înaltă răspundere ai vieții politice și economice spaniole.Relevînd bucuria și satisfacția pe care le generează apropiatul ment în rîndurile taților, ale tuturor lor democratice și gresiste ale Spaniei, prim- vicepreședintele Congresului Deputaților, MO

DESTO FRAILE POU- 
JADE, ne-a declarat: „Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu in Spania are 
o importanță deosebit de 
mare pentru noi, spanio
lii, intrucit Domnia Sa 
este un om politic de 
mare autoritate interna
țională, un om politic 
spre care privim cu res
pect și admirație. Pre
zența președintelui Româ
niei printre noi va fi o 
ocazie fericită pentru 
dezvoltarea relațiilor in
tre țările noastre, relații 
in care Spania este foar
te interesată".Aprecieri similare an) Înregistrat și în convorbirile cu alți membri de frunte ai Cortesurilor

eveni- depu- forțe- pro-

spaniole. VICTOR M. 
CARRASCAL FELGUE- 
ROSA, primul secretar al Congresului Deputaților, evoca cu deosebită căldură satisfacția care i-a produs-o întîlnirea avută cu tovarășul Nicolae Ceaușescu în urmă cu un an, cu ocazia vizitei in țara noastră a unei delegații parlamentare spaniole. „Am putut cunoaș
te personalitatea remar
cabilă a președintelui 
Ceaușescu, gindirea sa

multe probleme esențiale 
ale vieții internaționale. 
Faptul că Madridul va 
găzdui, anul viitor, reu
niunea pentru securitate 
și cooperare In Europa 
evidențiază și mai mult 
importanța vizitei".Salutind cu deosebită căldură vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, SERA
FIN ALIAGA, secretarul cu probleme internaționale al Comisiilor muncitorești din Spania, aprecia că întîlnirea la nivel înalt

flf LA TRIMISUL NOSTRU

modernă, profundă; ne 
va face o deosebită plă
cere să-l reintîlnim aici, pe - ■ ■ - 
să-i 
le. _______ r._r_____
telui Ceaușescu in țara 
noastră va da, indiscuta
bil, un nou impuls rela
țiilor dintre Spania și 
România”.

„Noua Spanie demo
cratică — ne-a declarat la rîndul său președintele Comisiei externe a Congresului Deputaților. 
IGNACIO CAMUNAS — 
și-a exprimat in repe
tate rînduri voința de a 
dezvolta relații de priete
nie și cooperare cu toa
te țările, de a se orienta 
cu fața spre întreaga 
lume, cu dorința sinceră 
de cooperare și pace. A- 
cesta este sensul multor 
vizite pe care le reali
zează principalii noștri 
conducători in străinăta
te, aceasta este rațiunea 
că in acești ultimi doi ani 
Madridul s-a transformat 
în gazda unor im
portante personalități ale 
vieții politice internațio
nale. Noi, in Spania, dăm 
o înaltă apreciere pro
digioasei personalități a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Președintele 
României este primul 
conducător al unei țări 
socialiste care ne vi
zitează țara, iar acesta 
este un element de 
natură să confere o sem
nificație deosebită vizitei 
sale. Spania și România 
se regăsesc astăzi pe a- 
ceeași platformă in foarte

pămintul Spaniei, 
ascultăm opinii- 

Prezența președin-

româno-spaniolă „consti
tuie un mare eveniment 
internațional. în ce ne pri
vește pe noi, Comisiile 
muncitorești, această vizi
tă ne oferă o satisfacție 
deosebită. Sintem convinși 
că relațiile dintre țările 
cu orînduiri sociale dife
rite favorizează destin
derea, apropierea dintre 
popoare. Această politică 
este pe placul muncitori
lor, care sint vital preocți- 
pați de pace și progres. 
Prezența unui conducător 
ca tovarășul 
Ceaușescu, in 
pregătirilor pentru desfă
șurarea in țara noastră a 
reuniunii general-euro- 
pene, este de cel mai 
bun augur".

„Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu consti
tuie un eveniment deo
sebit de pozitiv în viața 
Spaniei democratice, în 
evoluția vieții politice in
ternaționale — a subliniat, de asemenea, JOSE 
FEDERICO DE CARVA
JAL, președinte al celui de-al XXVIII-lea Congres al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol. Ea 
constituie o reflectare fi
delă a politicii clarvăză
toare promovate de 
România socialistă de 
stringere a relațiilor cu 
toate țările, indiferent de 
regimul politico-social. 
Personal, am o deosebită 
admirație față de persona
litatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pe care am 
avut onoarea să-l cunosc 
cu ocazia ultimului Coa

Nicolae 
contextul

greș al P.C.R. și apoi să-l 
reintilnesc cînd am în
soțit pe secretarul general 
al partidului nostru, Feli
pe Gonzalez, in vizită in 
România. Apreciez ex
trem de mult justețea po
liticii Partidului Comunist 
Român, care dă roade 
atît de spectaculoase pe 
planul dezvoltării gene
rale a țării. Am putut 
să-mi dau seama de ca
litățile deosebite de con
ducător ale tovarășului 
Ceaușescu, care se află in 
fruntea unui popor eroic, 
ce a luptat multe secole 
pentru independență și 
libertate".Despre posibilitățile de extindere a colaborării e- conomice româno-spaniole ne-a vorbit pe larg 
RODRIGO KELLER, director la Institutul național pentru industrie din Madrid, cel mai mare consorțiu industrial din Spania și cel mai important partener pentru cooperarea cu alte țări. „Cu
noaștem bine progresele 
impresionante pe care 
le-a înregistrat România, 
progrese ce sint legate 
nemijlocit de gindirea 
profundă, modernă a pre
ședintelui Ceaușescu — ne-a declarat interlocutorul. Știm că astăzi ea dis
pune de ramuri industria
le foarte moderne. Vizita 
președintelui ■ Ceaușescu 
în Spania se înscrie ța un 
fericit moment pentru ex
tinderea cooperării dintre 
industriile țărilor noas
tre”.Desigur, la aceste gln- duri împărtășite de gazdele noastre s-ar putea adăuga și altele. Numitorul comun al tuturor a- cestor declarații prietenești îl constituie convingerea că vizita de stat a tovarășului Nicolae Ceaușescu, Împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Spania va impulsiona puternic colaborarea pe multiple planuri dintre cele două țări, mareînd, totodată, o contribuție valoroasă la cauza înțelegerii, destinderii și securității în Europa și în lume.

cooperării între 
popoarele din regiuni 

mediteraneană
ATENA 19 (Agerpres). — La Ati 

s-a încheiat Conferința forțelor p 
gresiste și antiimperialiste din ță: 
Bazinului mediteranean, la care 
participat delegații fiin 16 țări me 
teraneene. Liderul Mișcării Sociali. 
Panelene (P.A.S.O.K.), Andreas I 
pandreu, a declarat că reuniunea 
avut drept scop impulsionarea c 
laborării și solidarității popoarelor 
țărilor din această regiune.

„Lupta noastră comună — a sp 
Papandreu — are două țeluri : 
primul rtnd, transformarea Medit 
ranei într-o zonă a păcii și nealini, 
rit, lipsită de baze și flote milita- 
străine, pentru ca Mediterana să i 
parțină intr-adevăr mediteraneenilo 
în al doilea rînd, înfăptuirea indt 
pendenței naționale, depline, ca 01 
ganizare a dezvoltării sociale și ecc 
nomice autonome a fiecărui popor | 
a fiecărei țări mediteraneene”.

Participanții la conferință au subli 
niat, de asemenea, importanța lupți 
pentru consolidarea independenței ( 
securității în regiunea mediteranea 
nă, ca parte inseparabilă a securități 
europene, s-au pronunțat pentru so
luționarea justă a problemei cipriote 
precum și a crizei din Orientul Mij
lociu. Conferința a evidențiat necesi
tatea dezvoltării cooperării multila
terale a statelor în vederea institui
rii unei noi ordini internaționale 
echitabile.

Dezvoltarea colaborării economice încheierea convorbirilor

Ioan ERHAN

Ample articole și comentarii publicate in presa spaniolă

Presa spaniolă consacră spații ample apropiatei vizite de stat a președintelui Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa ' Ceaușescu.Ziarul „HERALDO DE GON" subliniază că președintele Nicolae Ceaușescu va fi primul șef al unui stat socialist care va vizita Spania. Ziarul menționează locul de frunte pe care il ocupă România în rîndul țărilor lumii, despre istoria poporului român începind din cele mai vechi timpuri și pină în anii consacrați edificării societății socialiste multilateral dezvoltate. Adevărata „înflorire a națiunii române, descătușarea energiilor creatoare ale întregului popor și realizarea aspirațiilor sale de progres — scrie ziarul — au fost concretizate după eliberarea țării de sub dominația fascistă la 23 August 1944". „Una dintre problemele cele mai interesante — remarcă în continuare „Heraldo de Aragon" — este felul cum au reușit românii să creeze un cadru de dezvoltare armonioasă pentru diferitele naționalități care trăiesc in a- ceastă țară". După ce prezintă cititorilor principiile politicii externe a României socialiste, ,(țară activă pe plan mondial", la elaborarea și promovarea cărora rolul determinant și mobilizator îl are președintele Nicolae Ceaușescu, ziarul „Heraldo de Aragon" arată în continuare : „Vizita șefului statului român în Spania trebuie să o înscriem pe linia generală consecventă a politicii externe românești, pentru destindere, colaborare și pace. Subliniem constanța României in a menține relații bune cu toate țările lumii, fără deosebire de sistem politic". ,Jn mod sigur, acordurile care se vor semna la Madrid, in timpul a- cestei vizite, vor impulsiona puternic schimburile bilaterale".„România este astăzi o țară în curs de dezvoltare, care se găsește in plin progres economic și social. Structura economică a României a evoluat in ultimii ani sub impulsul procesului industrializării. Unul din capitolele programului de

ElenaARA-
dezvoltare In perspectivă pune accentul pe participarea din ce în ce mai activă la circuitul economic mondial, la diviziunea internațională a muncii", scrie ziarul, subliniind că vizita președintelui Nicolae Ceaușescu in Spania suscită interesul observatorilor politici europeni.Cotidianul de mare circulație „YA“ prezintă cititorilor săi ample date biografice ale șefului statului român, in împletirea lor indestructibilă cu mersul ascendent al României pe calea civilizației și progresului. Relevînd că tovarășul Nicolae Ceaușescu a intrat în rîn- durile partidului din fragedă tinerețe, ziarul menționează principalele momente ale activității sale revoluționare puse în slujba propășirii și fericirii poporului Tomân. „Prin alegerea, în 1965, în funcția de secretar general al partidului — scrie ziarul — Nicolae Ceaușescu devine omul politic cel mai de seamă al țării".Sub titlul „Ceaușescu In Spania", ziarul „ABC", după ce anunță că sosirea președintelui Nicolae Ceaușescu /la Madrid va constitui prima vizită a unui șef de stat socialist in Spania, dă expresie încrederii că dialogul româno-spaniol la nivelul cel mai înalt se va dovedi deosebit de rodnic.Ziarul „INFORMACIONES" subliniază chiar in titlul editorialului consacrat apropiatului eveniment „stadiul excelent al contactelor româno-spaniole". Sînt relevate profundele afinități de limbă și cultură ale României șl Spaniei, men- ționindu-se că „vizita șefului statului român in Spania se va desfășura sub cele mai bune auspicii". „Spania și România — se spune în articol — sînt două țări situate în regiuni diferite ale continentului, a cărui pace și securitate sînt vitale pentru pacea și securitatea mondială. Spania și România au fost fidele vocației de prietenie. Această prietenie s-a dezvoltat în ultimii ani, iar în prezent există relații bilaterale rodnice, colaborare importantă, încredere și aspirații de amplă perspectivă".

Cu deosebită satisfacție relevă ziarul citat intensificarea schimburilor și a contactelor romăno-spa- niole după restabilirea relațiilor diplomatice dintre cele două țări. Este evidențiată îndeosebi importanța dialogului politic. „Legăturile româno-spaniole — continuă articolul — sint foarte semnificative și în alte domenii. Contactele neoficiale care au avut loc intre oamenii politici în ultimii ani demonstrează că țări cu sisteme so- cial-politice diferite, cum este cazul României și Spaniei, pot colabora cu succes nu numai in avantajul reciproc, ci și in interesul încurajării prieteniei intre toate statele Europei, premisă sine qua non pentru desfășurarea procesului de edificare a securității și colaborării pe continent. Conștiente de faptul că viitorul pașnic al Europei depinde de efortul concertat al tuturor statelor continentului, ambele țări acordă mare importanță întilnirii ce va avea loc la Madrid in 1980 pentru adoptarea de măsuri concrete, care să asigure punerea în practică a prevederilor Actului final de la Helsinki. Măsuri eficace, concrete, care să pună capăt, de exemplu, cursei înarmărilor, să realizeze dezarmarea și dezangajarea militară, Se urmărește realizarea destinderii ca una din modalitățile de soluționare a tuturor problemelor de care suferă omenirea și ca mijloc pentru participarea liberă și activă a tuturor statelor lumii, indiferent de mărime și sistem politic. Este o condiție primordială, care conferă autoritate unor soluții chemate să inaugureze o nouă ordine internațională, bazată pe egalitate și justiție, pe echitate și respect reciproc. Relațiile dintre România și Spania conferă o dimensiune concretă acestei idei, care, atunci cînd va deveni universală, va fi o mare realizare. Acesta este spiritul vizitei pe care președintele României, Nicolae Ceaușescu, însoțit de doamna Elena Ceaușescu, o va întreprinde pe parcursul mai multor zile in Spania". (Agerpres)
CIPRU

i

Acord privind desfășurarea negocierilor
Perspective

intercomunitareNICOSIA 19 (Agerpres). — La încheierea convorbirilor desfășurate vineri și simbătă la Nicosia intre președintele Ciprului, Spyros Kyprianou, și liderul ciDrioților turci, Rauf Denk- taș, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, care a prezidat acest dialog, a anunțat acordul interlocutorilor cu privire la reluarea convorbirilor intercomunitare în vederea soluționării problemei cipriote in ansamblul său.Acordul a fdst publicat sub forma unui comunicat în zece puncte, care prevede, Intre altele, că negocierile intercomunitare vor fi reluate la 15

iunie și că negocierile vor aborda toate aspectele teritoriale și constituționale ale problemei.Cele două părți au convenit să se abțină de la orice acțiune care ar putea pune în pericol rezultatul negocierilor și vor acorda o atenție specială măsurilor practice menite să promoveze bunăvoința și încrederea reciprocă și revenirea da condiții normale.Secretarul general al O.N.U. a apreciat că „acest document important oferă o bază solidă pentru reluarea convorbirilor intercomunitare".

PARIS 19 (Ager
pres). — Perspectivele 
energetice sint „foarte 
proaste" pentru anul 
1979 și nu există nici 
un semn de ameliora
re a acestora pentru 
1980, a declarat vineri 
la Paris directorul 
executiv al Agenției 
Internaționale pentru 
Energie, Ulf Lantzke. 
După opinia.exprima
tă de Lantzke, perioa
da critică s-a accen
tuat in ultimele luni. 
Oferta de petrol pe 
plan mondial este a- 
cum inferioară cu 4 la 
sută cererii, in timp ce 
prețurile au crescut cu

romano nigeriene dintre E. Honecker

LAGOS 19 (Agerpres). — La Lagos s-au încheiat lucrările celei de-a doua sesiuni a Comisiei mixte ro- mâno-nigeriene de cooperare economică și tehnică, in cadrulcăreia s-au adoptat măsuri pentru dezvoltarea și diversificarea în continuare a cooperării multilaterale și de lungă durată intre cele două țări. Măsurile au la bază înțelegerile convenite în timpul _ vizite- lor la de la de la misiei
cel mai înalt nivel din 1977, Lagos, și respectiv din 1978, București. Copreședinții Corni xte, Ion Dincă, viceprim-

i

ministru al guvernului, ministrul construcțiilor industriale, și Omo- niyi Adewoye, ministrul federal nigerian al dezvoltării economice, au semnat protocolul sesiunii și programul de schimburi în domeniul culturii și Invățămîntului pe perioada 1979—1980. S-a procedat, ție asemenea, la efectuarea schimbului instrumentelor de ratificare a acordului aerian româno-nigerian și s-au convenit noi acorduri și aranjamente care urmează a fi finalizate rioada următoare.

YAOUNDE 19 (Agerpres). — Președintele Republicii Unite Camerun, Ahmadou Ahidjo, l-a primit pe ambasadorul tării noastre in Gabon, Porfir Negrea.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a fost transmis un mesaj, Împreună cu urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres poporului came- runez prieten.
Lucrările Congresuli Partidului Socialist 

Muncitorec Spaniol
Raportul prezentade Felipe GonzalezMADRID 19 (Agerpres). — La Madrid au continuat dezbaterile generale ale Congresului Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol pe marginea raportului prezentat de Felipe Gonzalez, secretarul general al partidului.Făcind bilanțul activității P.S.M.S., în raport se relevă că numărul membrilor partidului se află intr-o con- , tinuă creștere, ajungînd în prezent la 200 000. Totodată, s-a precizat faptul că P.S.M.S. și-a consolidat pozițiile in urma alegerilor legislative și municipale organizate in Spania după 1977, ciștigînd peste 5 milioane de voturi la fiecare dintre acestea.Vorbitorul a spus că însușirea învățăturii lui Marx de către toți socialiștii „înseamnă preluarea cu simț critic a contribuției sale la lupta pentru construirea unei noi societăți". „Sarcina P.S.M.S. este de a găsi calea specifică pentru a antrena majoritatea in lupta împotriva dominației in această etapă".Felipe Gonzalez a remarcat apoi că actualul congres „are misiunea să proiecteze strategia partidului pentru următorii doi-trei ani". „Partidul trebuie să se organizeze pentru a fi capabil să mobilizeze sectoarele ma-

joritare ale societății tn atingerea obiectivelor sale". „Astăzi — a spus vorbitorul — sintem exigent) și ambițioși in proiectele noastre de transformări economice și sociale, dar trebuie să fim responsabili, să nu alunecăm în demagogie, in verbalism".In raport se apreciază că principalele probleme cu care este confruntată țara rămin criza economică, creșterea terorismului, relațiile dintre muncitori și patronat. Raportul pune un 'accent deosebit pe necesitatea adîncirii procesului de democratizare a vieții social-politice din Spania și creării condițiilor care să preîntîm- pine reîntoarcerea la trecut. „Trebuie să desfășurăm o luptă democratică pentru construirea socialismului și anihilarea dreptei, care speră să ne vadă dezbinați" — se spune în raport Totodată, au fost relevate și unele erori ale. partidului, intre care încrederea prea mare in politica de consens,. pe care situația internă din Spania, în prima perioadă de după dispariția franchismului, a impus-o.în ce privește politica externă, se precizează că P.S.M.S. se pronunță cu lotărîre împotriva participării Spaniei la R.A.T.O. și sprijină mișcările de eliberare națională.
agențiile de presă transmit

Schimb de note. La Addis Abeba a avut loc schimbul de note privind 'intrarea în vigoare a Acordului de cooperare economică și tehnică și a Acordului de credit, încheiate între guvernele român și etiopian, in timpul vizitei șefului statului e- tiopian, Mepgistu Haile Mariam, la invitația președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Ședința Comitetului Exe

cutiv al C.A.E.R. La Moscova a avut loc ședința Comitetului Executiv al C.A.E.R. Au luat parte reprezentanții țărilor in Comitetul Executiv, vicejjrim-miniștri ai guvernelor. Au fost examinate probleme legate de desfășurarea celei de-a XXXIII-a ședințe a sesiunii C.A.E.R., raportul Comitetului Executiv privind cei 30 de ani de activitate a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, proiectele programelor speciale de colaborare pe termen lung in domeniile producției mărfurilor industriale de larg consum, dezvoltării legăturilor de transport și asigurării acestor ramuri cu mașini și utilaje, precum și alte materiale care se prezintă spre examinare sesiunii. A fost examinat stadiul realizării acțiunilor incluse in programele speciale de co- laborăre, in primul rtnd pregătirea convențiilor corespunzătoare, și s-au adoptat măsuri pentru accelerarea acestor lucrări.
Comunicatul comun cu- 

banezo-mexican, dat p"bIici- tății la încheierea convorbirilor dintre președintele Mexicului, Jose Lopez Portillo, și președintele Consiliului de Stat al Cubei, Fidel Castro, care a întreprins o vizită oficială in Mexic, subliniază importanța stabilirii unui proces de democratizare a O.N.U. pentru a-i spori eficiența, relevă necesitatea dezarmării generale și totale, în primul rind a celei nucleare, evidențiind, totodată, importanța instituirii unei noi ordini internaționale. Părțile își exprimă hotărîrea de a coopera pe plan bilateral și regional, partea cubaneză acordînd un deplin sprijin poziției Mexicului, potrivit căreia petrolul reprezintă un bun în patrimoniul umanității. în comu-
25 la sută in
un an. Nivelul atins 
de prețuri „constituie 
o problemă serioasă 
pentru economia mon
dială", a adăugat vor
bitorul, recomandind 
țărilor O.P.E.C. să țină 
seama de această si
tuație critică la vii
toarea 
ministerială.
zen fanții țărilor A.I E. 
trebuie să analizeze 
stadiul programelor de 
conservare a energiei 
din fiecare țară in par
te, programe care, in 
ansamblu, tind să pla
foneze cantitățile de 
petrol importat in 1985

energetice
decurs de

lor reuniune
Repre-

la 26 milioane barili 
pe zi, față de 33 mili
oane barili prevăzute 
inițial. în această per
spectivă, a menționat 
Lantzke, „noi preve
dem o creștere econo
mică mai mică decit se 
avea in vedere".

Totodată, reprezen
tanții țărilor . membre 
ale A.I.E. vor semna 
un număr de acorduri 
privind proiecte de 
cercetare și dezvoltare 
și vor defini o nouă' 
politică in sectorul 
cărbunelui, care va 
trebui să fie exploatat 
mult mai substanțial 
decit pină acum.

în pe-

mesaj, să seNicolae sănătate,Mulțumind călduros pentru președintele Ahidjo a rugat transmită .președintelui Ceaușescu urări de sănătate, de fericire personală, de viață îndelungată, de prosperitate pentru poporul român.In timpul primirii au fost abordate probleme legate de extinderea cooperării dintre România și Camerun, precum și probleme ale colaborării dintre cele două țări pe plan international.

și E. GierekBERLIN 19 (Agerpres). — Comu-' nicatul cu privire la întîlnirea dintre Erich Honecker, .secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, și Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., evidențiază a- dincirea permanentă a relațiilor bilaterale — transmite agenția A.D.N. R.D. Germană și R.P. Polonă consideră că problema cardinală a asigurării durabile a păcii o constituie „adoptarea neîntirziată a unor măsuri eficiente pentru limitarea și o- prirea cursei înarmărilor, pentru reducerea treptată a arsenalelor militare, în primul rînd nucleare, pină la lichidarea lor definitivă". Părțile au apreciat acordul S.A.L.T. II ca un pas important în procesul de destindere în Europa și în întreaga lume.Erich Honecker și Edward Gierek s-au pronunțat, de asemenea, pentru încheierea unui tratat intre statele participante la Conferința pentru securitate și cooperare in Europa, prin care acestea să se angajeze să nu folosească primele unele im- potriva celorlalte atît armele nucleare, cit și cele convenționale. Actul final de la Helsinki, precizează comunicatul, trebuie să fie înfăptuit consecvent și să se asigure succesul întilnirii de la Madrid de anul viitor.
O sdrbâtoare a

cadrul re- 
colaborare 
Intre cele

Capitala Poloniei, 
care, In decorul cald al 
primăverii te întimpi- 
nă la tot pasul cu mul
tiple împliniri socia
liste, a găzduit in a- 
ceastă săptămină „Zi
lele Bucureștiului la 
Varșovia" — amplă 
manifestare cultural- 
artistică devenită tra
dițională in 
lațiilor de 
statornicite 
două orașe.

La manifestări au 
participat formații ar
tistice prestigioase, bi
ne cunoscute publicu
lui polonez. De un mare 
succes, spre exemplu, 
s-a bucurat suita de 
concerte pe care corul 
„Madrigal", sub condu
cerea dirijorului Marin 
Constantin, le-a pre
zentat la palatul Wila- 
nov, la Filarmonică și 
tn matineu-premieră, 
la galeriile Muzeului 
național de artă. Pro
gramul „Zilelor Bucu
reștiului" a cuprins 
și alte manifestări: mi- 

simfonie a 
din expo- 

pictură des- 
Muzeul na-

s minata 
culorilor 
ziția de 
chisă la

artei românești 7
la Varșovia 

țional de artă ; exu
beranța și umorul 
reunite In spectaco
lele Teatrului „Con
stantin Tănase" cu 
bucuria din cintece- 
le formației lui Radu 
Simion. Tabloul aces
tor manifestări a fost 
întregit de expoziția 
de fotografii „Bucu
rești ’79“ deschisă in
tr-unui din pavilioane
le parcului Lazienki.

„Zilelț Bucureștiu
lui" au oferit, totoda
tă, un cadru propice 
pentru fructuoase dia
loguri intre interpreți 
și creatori. Roadele u- 
nui asemenea dialog 
s-au vădit, de pildă, in 
concertul cuprinzînd 
lucrări de George E- 
nescu și Friederich. 
Chopin, susținut in sala 
Kameralna de tinărul 
pianist Alexandru Pre
da, in expoziția comu
nă de grafică și cari
caturi a revistelor „Ur
zica" și „Szpilki”, in 
traducerea și punerea 
în scenă la teatrul 
„Lalka" a piesei „Ma
gazinul cu jucării" de 
Alexandru Popescu.

Bucurindu-se de pri
vilegiul găzduirii ofe-

rite de unele dintre 
cele mai prestigioase 
lăcașuri poloneze de 
cultură. „T" 
reștiului", 
desfășurat 
cursul unei 
tămini, au 
largă audiență, consti
tuind, așa cum nu o 
dată ni s-a declarat, o 
sărbătoare a artei ro
mânești la Varșovia.

★
Tovarășa Eleonora 

Cojocaru, membru al 
C.C. al P.C.R., secre
tar al Comitetului 
municipal București 
al P.C.R., care condu
ce delegația munici
piului București la 
„Zilele Bucureștiului 
la Varșovia", a fost 
primită de Alojzy 
Karkoszka, secretar 
al C.C. al P.M.U.P., 
prlm-secretar al Co
mitetului orășenesc 
Varșovia al P.M.U.P. 
în cadrul convorbirii 
a fost evocată colabo
rarea rodnică exis
tentă între cele două 
capitale.

polonele de 
.Zilele Bucu- 

care 1 s-au 
pe I par- 

intrepi săp- 
găsit aici o

Dumitru TÎRCOBVarșovia
țicat se evidențiază necesitatea ridicării blocadei economice impuse de t.U.A. împotriva Cubei.

0 delegație de partid și 
Guvernamentală sovietică, condusă âe secretarul general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Leonid Brejnev, va efectua o vizită ofi-• claia de prietenie în Ungaria, la Sfir- șllul lunii mai, Ia invitația Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, a Consiliului Prezidențial și a Consiliului de Mi- nlștri ale R. P. Ungare, a anunțat agenția T.A.S.S.

Trupa de balet contemporan a Teatrului de operetă din 
București, care a făcut up tur
neu in Guatemala, a prezentat o serie de spectacole care s-au 
bucurat ie un deosebit succes, 
l.a spectacolul inaugural, din 
Ciudad dt Guatemala, au parti
cipat Vicepreședintele țării, 
Francisco Villagran Kramer, 
membri ® guvernului guatema
lez, personalități ale vieții cul- 
tural-artitice, un numeros pu
blic. /
întrevedere iugoslavo- 

CehOSlOVaCâ. VeseIin Gturano- vici, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, l-a primit vineri pe Jindrich Zahradnik, vicepreședinte al Guvernului federal al R.S. Cehoslovace. In cursul întrevederii au fost abordate chestiuni legate de promovarea pe mai departe a cooperării economice și în alte domenii dintre cele două țări.
0 nouă candidatură pen

tru funcția de președinte 
al R.F.G. Liderii celor două partide componente ale actualei coaliții guvernamentale de la Bonn — P.S.D. și P.L.D. — au cerut fizicianului și filozofului Carl-Friedrich von Weizsaecker, care nu face parte din nici o formație politică, să candideze la funcția de șef al statului. Noul președinte al R.F.G. va fi desemnat la 23 mai de către Adunarea Federală — organism special constituit din deputății Bundestagului și din electori desemnați de organele legislative ale landurilor. Partidele opoziției — U.C.D. și U.C.S. — care dețin majoritatea în Adunarea Federală, au desemnat drept candidat pe Karl Carstens, actualul președinte al Bundestagului.

In Iugoslavia 8 3 hotărît 0 creștere cu 50 la sută a prețurilor la o serie de produse de lux importate și autohtone, la fabricarea cărora se folosește in principal materie primă importată.
Temperaturi record. La Moscova, termometrele au indicat vineri plus 29,5 grade Celsius — cea mal înaltă temperatură înregistrată de la începerea observațiilor meteorologice în acest oraș. Temperaturi a- propiate de cele actuale s-au înregistrat cu aproape un secol în urmă."

la reglementarea problemei rhodesienePreședintele Republicii Benin, Mathieu Kereku, și-a încheiat convorbirile cu președintele Republicii Togo, Gnassingbe Eyadema, care a efectuat o vizită de prietenie la Cotonou. Comunicatul comun subliniază necesitatea lichidării cit mai urgente a colonialismului, apartheidului și rasismului de pe continentul african. Părțile au relevat că o reglementare justă a problemei rhodesiene nu

poate fi realizată decît cu participarea Frontului Patriotic Zimbabwe!Cotidianul ..Nev; York Times" a publicat un editorial in care critică rezoluția adoptată de Senatul S.U.A. privind ridicarea sancțiunilor impuse regimului rasist din Rhodesia. Cotidianul newyorkez apreciază că instaurarea unei veritabile democrații în Rhodesia presupțme o Constituție adoptată de populația africană și albă care „să elimine vestigiile coloniale".
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O eroare judiciară?
Ca specie zoologică, vampirii sînt niște vietăți înrudite cu liliecii, 

niște șoareci zburători, destul de respingători ca aspect — pe lingă 
faptul că mai au, ca și ploșnițele sau lipitorile, deprinderea nesim
patică de a se hrăni cu singe.

Ca specie figurativă, vampirii au populat mitologiile spaimelor, 
legendele de groază, literatura fantastico-tenebroasă, filmele înfioră
toare și superstițiile înfricoșătoare.

Și, firește, prin extrapolare, epitetul de vampir a fost atribuit celor 
mai bestiali criminali, tipurilor de asasini patologico-sanguinari.

din...Cum a fost, acum mai multe decenii, faimosul „Vampir 
Dusseldorf.

Căci — ciudată lege a contrastelor — pașnicul oraș răsfirat 
ne pe malul Rinului, la umbra poemului despre Lorelei, l-a născut nu 
numai pe visătorul și romanticul Heine, ci a și produs, la începutul 
secolului, un monstru sadic al crimei, groazei și perversității.

„Vampirul" a stîrnit oroare la vremea lui, dar și-a primit pedeap
sa. Rinul a continuat apoi să curgă liniștit, Lorelei, sirena undelor, 
a rămas de stîncă — pînă cînd, peste Dusseldorf, ca peste toată 
țara, s-au lăsat norii bruni, întunecați. Un zăbranic negru sfișiat doar 
de incendiul Reichstagului, de flăcările autodafeurilor, 
țiior lui Heine și ale altor poeți visători și romantici, 
de scintei ale crematoriilor umane.

Dusseldorful a fost bombardat, prefăcut în ruine 
a renăscut și s-a refăcut.

S-a refăcut și frumosul Palat de justiție, unde de curînd a avut 
loc procesul unui grup de SS-iști ai lagărului de la Maidanek.

ale

ruguri ale căr- 
Sau de jerbele

și tăciuni; dar

...Ah nu, să nu facem nici o asociație între aceștia și vampiri. în 
nici un caz nu se poate spune că ei ar fi băut sîngele victimelor — 
dimpotrivă, se mulțumeau cu cafea, originală sau ersatz, ori cu bere, 
la început autohtonă, apoi cehă, poloneză, daneză sau olandeză. Nici 
nu se hrăneau cu trupurile celor uciși — dimpotrivă, organizaseră, 
cu spirit metodic, valorificarea Industrială a cadavrelor.

îneît tribunalul din Dusseldorf l-a găsit pe o bună parte dintre 
.el nevinovați, eliberîndu-i.

E drept, s-au cam supărat cercuri destul de largi — „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung" scria că „decizia este greu suportabilă pentru 
opinia publică", iar „Die Welt" titra : „Un verdict care este o rușine".

Poate. însă, că nu s-a înțeles gestul plin de gingășie și delicatețe 
al juriului din Dusseldorf. Căci sentința a fost pronunțată exact în 
ziua de aniversare a nașterii lui Hitler. Iar curtoazia obligă.

Un aspect rămine, totuși, neclar. Nu s-a manifestat, cîndva, o 
eroare judiciară ?

Oare nu a fost sancționat pe vremuri cu prea multă asprime „Vam
pirul din Dusseldorf" — un biet pîrlit de criminal, nici să-i numeri pe 
degetele mîinilor victimele — dacă azi sînt achitați neovampiri ai Mai- 
danekului unde au pierit 250 000 de oameni ?!

Și-atunci nu s-ar cuveni ca „Vampirului din Dusseldorf" — dacă 
nu să-i fie decernat post-mortem vreun premiu al umanismului, al 
Iubirii de aproape — măcar să i se reabiliteze memoria ?

N. CORBU
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